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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće

Na temelju članka 109. st. 6. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br.
153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina ("Službene novine
Općine Pisarovina“ broj 3/18) Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na 26. sjednici održanoj
dana 17. listopada 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o donošenju III. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Pisarovina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Donose se III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone
Pisarovina.
(2) Ovom Odlukom mijenjaju se i dopunjuju dijelovi Urbanističkog plana uređenja
Gospodarske zone Pisarovina ("Glasnik Zagrebačke županije" br. 12/06, 16/10 i 25/12).
Članak 2.
Izmjene i dopune Plana odnose na:
-

prebacivanje grafičkog dijela Plana na nove geodetske podloge,
proširenje gospodarske zone,
usklađivanje trasa infrastrukture,
planiranje sadržaja društvene namjene,
planiranje dodatne lokacije reciklažnog dvorišta.
Članak 3.

Izmjene i dopune Plana sadržane su u elaboratu III. izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Gospodarske zone Pisarovina koji je izradila tvrtka URBING, d.o.o. za
poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb. Odgovorni voditelj izrade nacrta
prijedloga Plana je Tihomir Knezić, dipl. ing. arh.
Elaborat iz st. 1. ovog članka sastoji se od knjige s tekstualnim i grafičkim dijelovima
Plana slijedećeg sadržaja:
A – TEKSTUALNI DIO
I. ODREDBE ZA PROVEDBU
B – GRAFIČKI DIO
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KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
NAČIN I UVJETI GRADNJE

1:
1:
1:
1:

5.000
5.000
5.000
5.000

C – OBRAZLOŽENJE PLANA
II. ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA
Članak 4.
U odredbi 2., stavak 1 mijenja se i glasi:

-

„Površine javnih i drugih namjena razvrstane su prema sljedećim kategorijama:
Gospodarska namjena
- (oznaka I),
Društvena namjena-socijalna - (oznaka D2),
Površine infrastrukturnih sustava
- (oznaka IS).“
Članak 5.
U odredbi 3. alineja 2 se dopunjuje i glasi:

-

„građevine gospodarsko - poslovne namjene (poslovne, upravne, uredske,
trgovačko-uslužne, robne kuće, trgovački kompleksi, građevine za proizvodnju bez
negativnih utjecaja na okoliš, komunalno - servisni i prateći prostori, poslovni hoteli i
moteli, kongresni centri),“
Članak 6.
Iza odredbe 3. dodaje se odredba 3.a. koja glasi:

„Na površinama društvene namjene – socijalne planira se uređenje i održavanje
postojećeg memorijalnog centra bivšeg prognaničkog naselja s crkvom te gradnja građevina
društvene namjene: zgrade za boravak starih i nemoćnih osoba te otvorenih igrališta za sport
i rekreaciju s pomoćnim građevinama.
U sklopu zgrade za boravak starih i nemoćnih osoba moguće je projektirati smještajni
trakt namijenjen smještaju stručnog osoblja i korisnika.“
Članak 7.
U odredbi 6. briše se alineja 17.
Članak 8.
Odredba 7. mijenja se i glasi:

-

-

„Opći uvjeti:
građevna čestica mora imati neposredan pristup sa javne prometne površine. Veličina i
oblik čestice moraju omogućiti gradnju i odgovarajući priključak na prometnu i
komunalnu infrastrukturu,
građevna čestica može biti ograđena, a ograda može biti metalna, prozračna, visine do
2m s neprozirnim parapetom do 0,5 m, ili živica visine do 2 m,,
ograda se postavlja na regulacijskoj crti ili uvučena radi formiranja parkirališta ispred
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ograde,
obavezno se mora osigurati prostor za parkiralište te manipulativni prostor na građevnoj
čestici. Minimalni broj parkirališnih mjesta određen je normativom prema tablici, a može
biti i veći,
minimalna površina građevne čestice iznosi 1500 m2,
minimalna udaljenost građevina od susjednih međa je H/2 (pola lokalne visine
građevine), ali ne manja od 3 m; iznimno je za objekte etažnosti do P+Pk dozvoljena
udaljenost od međe 2 m ali bez otvaranja prozora ili otvora osim otvora za ventilaciju i
fiksno indirektno osvjetljenje,
minimalna udaljenost građevina od regulacijskog pravca iznosi 10 m,
na udaljenosti manjoj od minimalne dozvoljeno je postavljanje kioska za kontrolu ulaza
na parcelu, trafostanice i sličnih građevina veličine do 32 m2, ali tako da se ne ometa
preglednost i uz poštivanje posebnih uvjeta po drugim propisima,
najveći koeficijent izgrađenosti Kig: 0.5,
najveći koeficijent iskorištenosti Kis: 0.8,
najveća etažnost građevine (E) i visina (V) iznosi: E=Pr+2 (prizemlje+ dva kata), V=10,
minimalno 15% građevinske čestice mora biti uređeno kao zelena površina, i ne može
se prenamijeniti,
nagibi krovova nisu ograničeni, preporučuju se nagibi do 30°.“
Članak 9.
U odredbi 10., stavak 2 mijenja se i glasi:

„Primarne prometnice su državna cesta D36 (planirana županijska cesta), planirana
državna cesta čvor Donja Zdenčina – most na Kupi i obilaznica Pisarovine (županijska cesta,
zemljišni pojas izvan obuhvata Plana).“
Članak 10.
U odredbi 16., u stavku 1, dopunjuje se Tablica 1 i glasi:
Tablica 1
namjena
gospodarsko-proizvodna
uredi i drugi poslovni i društveni
sadržaji
trgovina
ugostiteljstvo (ovisno o tipu)

broj parkirališnih ili garažnih
mjesta na 1000 m2 BRP
građevine
6-8
20
40 - 75
25 - 90
Članak 11.

U odredbi 23. briše se stavak 2.
Članak 12.
U odredbi 30., stavak 2 mijenja se i glasi:
„Područje obuhvata Plana nalazi se unutar područja Ekološke mreže, područja
očuvanja značajnog za ptice „Pokupski bazen“ (HR1000001), te u neposrednoj blizini
područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove „Ribnjaci Pisarovina“ (HR2000451).
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Smjernice za mjere zaštite određene posebnim propisom prvenstveno se odnose na
gospodarenje neizgrađenim dijelovima tog područja.“

Članak 13.
U odredbi 43. briše se stavak 2.
Članak 14.
(1) U odredbi 45., stavak 3 mijenja se i glasi:
„Sukladno donesenoj „Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Pisarovina“,
sklanjanje korisnika zone obavlja se u namjenskim građevinama za sklanjanje ili u drugim
pogodnim prostorima koji omogućavaju optimalnu zaštitu sa ili bez prilagodbe.“
(2) U odredbi 45. briše se stavak 4.:
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Elaborat III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone
Pisarovina izrađen je u 4 (četiri) izvornika potpisanih od predsjednika i ovjerenih pečatom
Općinskog vijeća Općine Pisarovina.
Jedan izvornik se čuva u pismohrani Općinskog vijeća Općine Pisarovina, a po
jedan izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja se slijedećim naslovima:
• Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja,
• JU Zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zagrebačke županije,
• Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Članak 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti dijelovi tekstualnih i grafičkih prikaza
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Pisarovina ("Glasnik Zagrebačke županije"
br. 12/06, 16/10 i 25/12) za područje obuhvata ovih izmjena i dopuna.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Pisarovina".
KLASA:021-05/19-50/10
URBROJ:238/21-01-19-3
Pisarovina, 17. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne Novine“ broj: 54/88,
dalje u tekstu: Zakon), i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine
Pisarovina“ br. 3/18), a po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Mjesnog odbora
Lijevo Sredičko i Mjesnog odbora Pisarovina, Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj
26. sjednici, održanoj dana 17. listopada 2019. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
O IMENOVANJU ULICA
Članak 1.
U naselju Lijevo Sredičko, k.o. Lijevo Sredičko:
-

ulica označena kao k.č.br. 522/3, dužine 560 m, imenuje se:
Topolnjakova ulica

-

ulica označena kao k.č.br. 559/5, dužine 115 m, imenuje se:
I. odvojak Topolnjakove ulice

-

naziv ulice: Topolnjakova ulica odvojak II se briše

-

ulica označena kao k.č.br. 475/4, dužine 284 m, imenuje se:
Mirni odvojak I

-

ulica označena kao k.č.br. 472/1, dužine 190 m, imenuje se:
Mirni odvojak II

-

ulica označena kao k.č.br. 533/7, dužine 261 m, imenuje se:
Vikendaška ulica

-

ulica označena kao k.č.br. 554/1, dužine 122 m, imenuje se:
I. odvojak Vikendaške ulice

-

ulica označena kao k.č.br. 572/1, dužine 220 m, imenuje se:
II. odvojak Vikendaške ulice.

Članak 2.
U naselju Topolovec Pisarovinski, k.o. Pisarovina I:
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-

ulica označena kao k.č.br. 2366, dužine 1340 m, imenuje se: Topolovec
Pisarovinski

-

ulica označena kao k.č.br. 235, dužine 80 m, imenuje se: Ulica novi Topolovec

-

ulica označena kao k.č.br. 118/3, dužine 60 m, imenuje se: I. Topolovečki
odvojak

Članak 3.
Skica izmjere – Izvedeno stanje nerazvrstanih cesta, izrađena od trgovačkog društva
Geo-Land d.o.o., A. Mihanovića 14, Jastrebarsko, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen
sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA:021-05/19-50/10
URBROJ:238/21-01-19-4
Pisarovina, 17. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 13., stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ 92/10)
i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18),
Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 26. sjednici, održanoj dana 17. listopada 2019.
godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Plana zaštite od požara Općine Pisarovina i
Procjene ugroženosti od požara Općine Pisarovina
Članak 1.
Ovom Odlukom donosi se Plan zaštite od požara Općine Pisarovina ( PZP-07151/19) i Procjena ugroženosti od požara Općine Pisarovina (PUP-0715-1/19), Izvršitelja VatroPlan j.d.o.o., sa sjedištem na adresi Ognjena Price 24, Varaždin, stručnog tima za izradu:
VIZOR d.o.o., Koprivnička 1, Varaždin.
Članak 2.
Utvrđuje se da je Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, pod brojem 511-1925/1-6549/4-2019, dana 26. rujna 2019. godine, dalo pozitivno mišljenje na Procjenu i Plan iz
članka 1. ove Odluke.
Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina je svojim dopisom od
2019.g. dala suglasnost na Plan i Procjenu iz članka 1. ove Odluke.

dana 12. srpnja

Članak 3.
Plan zaštite od požara Općine Pisarovina i Procjena ugroženosti od požara Općine
Pisarovina sastavni su dio ove Odluke, a objaviti će se na internetskoj stranici Općine
Pisarovina www.pisarovina.hr.
Članak 4.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Plan zaštite od požara i procjena ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije za Općinu Pisarovina (Klasa: 021-05/03-01/18, URBROJ:
238/21-01-03-11) od dana 10. ožujka 2003.g.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA:021-05/19-50/10
URBROJ:238/21-01-19-5
Pisarovina, 17. listopada 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 17., a u svezi s člankom 8. Statuta Općine Pisarovina („Službene
novine Općine Pisarovina“ br. 3/2018) i članka 20. Odluke o javnim priznanjima Općine
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 29/11), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na
26. sjednici, održanoj dana 17. listopada 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
Članak 1.
I. Zahvalnica Općine Pisarovina dodjeljuje se:
1. Gosp. JANKU GOLUBIĆU – za dugogodišnje odgovorno obnašanje
dužnosti kontakt policajca na području Općine Pisarovina punih 14 godina te je
kao izvršitelj Zakona svojim pristupom i jednostavnošću sačuvao dostojanstvo i
ugled hrvatskog policajca;
2. Gosp. IVANU JAKOVLJEVIĆU – za značajan doprinos u sufinanciranju izrade i
postavljanja kamenih postolja za biste hrvatskih velikana na Trgu hrvatskih
velikana u Pisarovini;
II. Nagrada Općine Pisarovina dodjeljuje se:
1. Gđi DALIBORKI TURK, profesorici biologije i kemije pri O.Š. „Vladimir
Nazor“ Pisarovina – za iznimno zalaganje i rad s djecom koja postižu zapažene
rezultate na županijskim natjecanjima iz predmeta koje poučava.
Vrlo aktivno uključena u rad Hrvatskog Crvenog križa na pripremama za
natjecanja mladih i sudjelovanja na međužupanijskim natjecanjima;
2. Gosp. ŽELJKU GAŠPARIĆU, brigadnom generalu HV-a u mirovini i prvom
zapovjedniku obrane Pokuplja – za izniman doprinos u organiziranju i vođenju
obrane Pokuplja u domovinskom ratu 1991. godine, vodeći pritom posebnu brigu
o životima Hrvatskih branitelja kao i civilnom stanovništvu i imovini pisarovinskog
kraja;
3. DVD-u Gradec Pokupski – povodom 40 godina rada i djelovanja društva te
aktivnog sudjelovanja u zaštiti ljudi i imovine u domovinskom ratu kao i u obrani
od poplave na području Gradeca Pokupskog i VZO Pisarovina;
4. DVD-u Selsko Brdo – povodom 60 godina rada i djelovanja društva te aktivnog
sudjelovanja u zaštiti ljudi i imovine u gašenju požara i drugih elementarnih
nepogoda na području Selskog Brda i VZO Pisarovina.
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Članak 2.
Javna priznanja iz prethodnog članka biti će javno uručena na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća 09. studenog 2019. godine u povodu dana Općine Pisarovina.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine
Pisarovina“.
KLASA: 021-05/19-50/10
URBROJ: 238/21-01-19-6
U Pisarovini, 17. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA PISAROVINA
Trg Stjepana Radića 10
Na temelju članka 3. st. 3. Odluke o stipendiji Općine Pisarovina („Glasnik
Zagrebačke županije“ br. 23/09, Odluke o dopuni Odluke o stipendiji Općine Pisarovina
(„Službene novine Općine Pisarovina“ br. 7/14), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
stipendiji Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina br. 12/18) i Odluke o II.
izmjenama i dopunama Odluke o stipendiji Općine Pisarovina („Službene novine Općine
Pisarovina“ br. 10/19), načelnik Općine Pisarovina donosi
ODLUKU
O BROJU I VISINI STIPENDIJA ZA UČENIKE
I STUDENTE U ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINI
Članak 1.
U školskoj 2019./2020. godini dodijeliti će se ukupno 12 novih stipendija za učenike
srednjih škola i studente i to:
- 6 (slovima: šest) stipendija učenicima srednjih škola;
- 6 (slovima: šest) stipendija studentima.
Članak 2.
Visina stipendija iz prethodnog članka određuje se u iznosima:
- za učenike 500,00 kuna ( slovima: petsto kuna);
- za studente 700,00 kuna (slovima: sedamsto kuna).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja a objaviti će se u
„Službenim novinama Općine Pisarovina“ i službenoj Internet stranici Općine Pisarovina
www.pisarovina.hr .
KLASA: 604-01/19-10/1
URBROJ: 238/21-04-19-1
Pisarovina, 25.09.2019.godine
OPĆINA PISAROVINA
NAČELNIK
Tomo Kovačić, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
TRG STJEPANA RADIĆA 10
OPĆINSKI NAČELNIK
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 društvenih
djelatnosti (KLASA: 550-06/19-10/1, URBROJ: 238/21-04-19-1), Općinski načelnik Općine
Pisarovina je dana 15.10.2019. godine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava
udrugama, donio sljedeću
ODLUKU
o dodjeli sredstava udrugama temeljem
Javnog poziva za sufinanciranje društvenih djelatnosti
Članak 1.
UDRUZI HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA JASTREBARSKO,
Vlatka Mačeka 2, Jastrebarsko, OIB: 11205187347, dodjeljuje se okvirni iznos od 5.000,00
kuna za provedbu programa „Poboljšanje kvalitete života HRVI uključivši ih što više u
društveni i sportski život zajednice“.
Konačan iznos sredstava za isplatu utvrditi će se zadnjim rebalansom proračuna
Općine Pisarovina za 2019. 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 2019.
godinu, Program: Kulturne, religijske i ostale djelatnosti, Aktivnost: Pomoći za kulturu, religiju
i ostalo, Konto 38114, tekuće donacije.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim
novinama Općine Pisarovina te službenoj internetskoj stranici Općine Pisarovina
www.pisarovina.hr.
KLASA: 550-06/19-10/1
URBROJ:238/21-04-19-4
Pisarovina, 15. listopada 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomo Kovačić
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Br. 11/19

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

18.10.2019.
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