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Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), članka
23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN
3/17), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i
članka 47. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
4/13) i Mišljenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodskoposavske županije (Klasa: 351-02/17-01/33, Urbroj: 2178/1-03-18-07, 22.01. 2018.);
Općinski načelnik Općine Podcrkavlje , dana 29. siječnja 2018., donosi:
ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 2.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje
I
Načelnik Općine Podcrkavlje donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš za 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine
Podcrkavlje (KLASA: 350-01/16-01/7, URBROJ: 2178/13-02-17-24, Podcrkavlje, 02. 10. 2017.),
prema kojoj je Općina Podcrkavlje provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš za 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne 2. Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja općine Podcrkavljeneće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš,
temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
II
Po provedenom postupku Ocjene zatraženo je mišljenje Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije koji su dopisom (Klasa: 351-02/1701/33, Urbroj: 2178/1-03-18-07, 22.01. 2018.) očitovali da je postupak ocjene o potrebi

strateške procjene utjecaja na okoliš 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine
Podcrkavlje proveden sukladno zakonskim propisima: Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.
III
Razlozi za pokretanje 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje
temeljem članka 3. Nacrta odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine
Podcrkavlje su: potrebe omogućavanja boljeg održivog prostornog uređenja općine vezano za
gospodarske aktivnosti.
Ciljevi i polazišta Prostornog plana, temeljem članka 6. Nacrta odluke o izradi izmjena i
dopuna prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje su:
-usklađenje Prostornog plana s izmjenama i dopunama Prostornog plana Brodsko-posavske
županije (PP BPŽ „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/01, 06/05, 11/07 i
14/08 - pročišćeni tekst, 05/10 i 09/12);
-usklađenje Prostornog plana s Zakonom, s pratećim aktima, u segmentu odredbi za
provođenje i kartografskih prikaza: definiranje i razgraničenje građevinskih područja naselja i
izdvojenih građevinskih područja naselja kao i izdvojenih dijelova građevinskih područja
naselja, analiza potreba urbane sanacije, analiza potreba izrade prostornih planova nižeg reda
sa smjernicama ili definiranje uvjeta provedbe zahvata s detaljnošću urbanističkog plana
uređenja, uvjete provedbe zahvata u građevinskim područjima i izvan građevinskih područja i
sl.;
-usklađenje Prostornog plana s Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13,
153/13 i 78/15) s pratećim aktima i Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) s
pratećim aktima;
-definiranje zone posebne namjene za vojni objekt OUP „Degman“ temeljem zahtjeva
javnopravnog tijela određenog odlukom i na temelju Zakona o obrani („Narodne novine“ br.
73/13, 75/15 i 27/16) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i
građevina („Narodne novine“ br. 122/15);
-zahtjevi i smjernica javnopravnih tijela određenih odlukom: korekcije dijela Prostornog plana
vezano za zaštitu arheološke i kulturne baštine, definiranje područja općine zaštićenih
temeljem Uredbe o ekološkoj mreži, definiranje cestovne infrastrukture svih razina s
definiranjem zaštitnih pojaseva, usklađenje odredbi za provođenje u segmentu zaštite od
požara, usklađenje uređenja voda, zaštite voda i vodoopskrbe sa važećim i usvojenim
studijama, usklađenje u segmentu sigurnosti prometa, usklađenje u segmentu magistralnih
naftovoda i plinovoda te lokalnih plinovoda, definiranje u segmentu elektroničke
komunikacijske infrastrukture, korekcija i definiranje u segmentu elektroenergetskog sustava,
definiranje izmjena i dopuna kartografskog prikaza i odredbi za provođenje i omogućavanje
izgradnje lokalne komunalne infrastrukture, usklađenje u graničnim područjima s prostornim
planovima susjednih općina i ostali zahtjevi;
-omogućavanja boljeg održivog prostornog uređenja općine na temelju analize tijela općine:
definiranje prometnica svih razina kako grafički tako i kroz odredbe za provođenje uz analizu
širina koridora, analiza potreba zona športa i rekreacije, omogućavanje izgradnje reciklažnih
dvorišta, definiranje gospodarenja građevinskim otpadom, sustavno rješavanje odlaganja
viška iskopa kao mineralne sirovine, omogućavanje i definiranje korištenja obnovljivih izvora
energije, omogućavanje razvoja gospodarskih aktivnosti kroz definiranje mini poduzetničke
zone, korekcije građevinskih područja, detaljnija analiza i razrada odredbi za provođenje s
dopunom istih u segmentu gradnje izvan građevinskog područja, povremenog stanovanja,
javnih sadržaja, biciklističkih staza i dr.;
-pojedinačni zahtjevi slijedom čl. 85. Zakona: manje korekcije građevinskog područja naselja;

-usklađenja vezana za korištenje novih službenih geodetsko-katastarskih podloga.
IV
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Pocrkavlje je zatražila
mišljenja tijela i/ili osoba navedenog u Prilogu ove Odluke.
U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja:
− Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode (Klasa: 612-07/1758/341, Urbroj:517-07-1-1-17-4 od 18. prosinca 2017. godine.). Mišljenje je da za
2.izmjene i dopune PPUO Podcrkavlje ne treba provodit postupak strateške procjene
utjecaja na okoliš i da je plan prihvatljiv za ekološku mrežu.
− Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu
okoliša (Klasa: 351-02/17-01/33, Urbroj: 2178/1-03-17-4 od 17. listopada 2017.
godine.). Mišljenje je da se za 2. izmjene i dopune PPUO Podcrkavlje neće imati
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i ne treba provoditi postupak strateške procjene
utjecaja na okoliš.
− Ministarstvo poljoprivrede (Klasa: 351-03/17-01/134, Urbroj: 525-07/0375-17-2 od
10. listopada 2017. godine.). Upućuju da se zahtjev uputi nadležnom tijelu za
navedeno na lokalnoj razini ili nadležnom upravnom tijelu u županiji.
− Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za poljoprivredu (Klasa: 350-01/17-01/01,
Urbroj: 2178/1-05-17-02 od 11.listopada 2017. godine.). Upravni odjelsmatra da nema
značajnih utjecaja na okoliš u provedbi prostornog plana.
− Općina Sibinj, (Klasa:350-01/17-01/25, Urbroj: 2178/08-03-17-02 od 09. listopada
2017. godine.), ne treba provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
− Općina Bukovlje, Općinski načelnik (Klasa:351-01/17-01/15, Urbroj: 2178/25-01-172 od 06.listopada 2017. godine.), ne treba provoditi postupak strateške procjene
utjecaja na okoliš.
− Općina LevanjskaVaroš, Jedinstveni upravni odjel (Klasa:350-01/17-01/03, Urbroj:
2121/04-03-17-2 od11.listopada 2017. godine.), ne treba provoditi postupak strateške
procjene utjecaja na okoliš.
− Općina Čaglin, (Klasa:350-02/17-01/17, Urbroj: 2177/03-03-17-2 od 31.listopada
2017. godine.), ne treba provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
− Hrvatske ceste, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i planiranje
Vončinina 3, 10 000 Zagreb (Klasa: 350-02/17-01/1751, Urbroj: 345-211-516-20172/DB od 01. studeni 2017. godine.)nemaju planiranih zahvata ine treba provoditi
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
− Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška, Strossmayerova 11, 35400 Nova Gradiška (Urbr:
NG -05-DJ-17-1942/02 od 11.listopada 2017. godine.) nemaju planiranih zahvata i ne
treba provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.a upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica, Petra Krešimira IV
broj 1, 35000 Slavonski Brod (Klasa. 351-01/17-01/03, Urbroj: 2178/01-27-01-17-3
od 03. veljače 2017. godine.), ne treba provoditi postupak strateške procjene utjecaja
na okoliš uz uvjet da neće biti smanjenja površina šuma ili šumskog zemljišta i isto
neće biti korišteno za deponije.
− Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Slavonskom Brodu, Starčevićeva broj 43, 35000 Slavonski Brod (Klasa: 612-08/16-

10/0237, Urbroj: 532-04-02-06/5-17-4 od16. listopada 2017. godine.), ne postoji
potreba provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.
− Brodsko-posavska županija, Županijska uprava za ceste (Klasa: 024-01/17-01/690,
Urbroj: 2178/1-1002-17-02 od 13.listopada 2017. godine.). nemaju planiranih novih
koridora za izgradnju lokalnih i županijskih cesta i ne treba provoditi postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš.
− Brodsko-posavska županija, Ured državne uprave u brodsko-posavskoj županiji,
Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove (Klasa: 320-01/17-08/04, Urbroj:
2178-01-01/1-17-2 od 11.listopada 2017. godine.) nije potrebna izrada strateške
procjene utjecaja na okoliš.
U zakonskom roku od 30 dana nisu se očitovala slijedeća tijela/ i/ili osoba od kojih je
zatraženo mišljenje:
− Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, P.
Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod;
− Javna ustanova Natura Slavonica, P. Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod;
− ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Brodsko-posavske županije, Trg pobjede
26a, 35 000 Slavonski Brod;
− HOPS-Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Ulica
cara Hadrijana 3, 31000 Osijek;
− Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, VGI „BRODSKA
POSAVINA“, Šetalište braće Radić 22, 35000 Slavonski Brod;
− Grad Slavonski Brod,
Sukladno čl. 70.stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br.80/13,453/13 i 78/15)
smatra se da prema posebnim propisima nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu
okoliša koje je potrebno uvažiti u izradi 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine
Podcrkavlje.
V
Odluku kojom se utvrđuje da za 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine
Podcrkavlje nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, načelnik Općine
Podcrkavlje donio je temeljem provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene,
temeljem pribavljenih mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisom te kriterija za
utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš navedenih u prilogu. III. Uredbe o
strateškog procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN(03/17) i to kako slijedi:
1. Značajke 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje,
osobito u odnosu na:
a) stupanj do kojeg plan određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti i to u odnosu na lokaciju,
vrstu, veličinu i operativne uvjete ili po alociranju izvora
2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje su sukladno Zakonu o
prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine.

Prostornim planom općine se u svrhu ostvarivanja ciljeva prostornog uređenja, sukladno s
načelima prostornog uređenja uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te
uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora općina.
Prostornim planom se propisuju: uvjeti za građenje građevina i provedbu drugih zahvata u
prostoru na određenoj razini i/ili lokaciji u skladu s kojima se izdaje akt za provedbu
prostornog plana smjernice za izradu prostornih planova užih područja (eventualno
urbanističkih planova uređenja-UPU-a) i mjere za urbanu sanaciju za područja na kojima su
zgrade ozakonjene na temelju posebnog propisa..
b) stupanj do kojeg plan utječe na druge planove ili
hijerarhiji.

programe, uključujući ili one u

2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Podcrkavljesu sukladno Zakonu o
prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) izmjene i dopune prostornog plana lokalne razine
definiranog člankom 75. i 76. navedenog Zakona o prostornom uređenju koje predstavljaju
razvojni i dijelom provedbeni dokument kojim se mogu ili definiraju zahvati u prostoru.
Prostorni plan uređenja općine mora bit usklađen s prostornim planom višeg reda, a u ovom
slučaju Prostornim planom Brodsko-posavske županije.
c) pogodnosti plana za uključivanje pitanja zaštite okoliša s ciljem promicanja održivog
razvoja.
Pogodnosti plana za uključivanje pitanja zaštite okoliša sukladni su razlozima za izradu 2.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podcrkavljekoji su navedeni u članku 6.
nacrta Odluke o izradi 2.izmjena i dopuna a glase:
„usklađivanje Plana sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/2013) i pripadajućim
podzakonskim aktima, usklađivanje sa Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj
80/2013, 153/13, 78/2015) i pripadajućim podzakonskim aktima, usklađivanje sa
Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/2013) i pripadajućim podzakonskim aktima,
omogućavanje boljeg održivog prostornog uređenja Općine.“
d) okolišni problemi važni za plan
okolišni problemi navedeni su u članku 6. Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna ciljevima
izrade:•Analiza potreba urbane sanacije.;
•Definiranje područja općine zaštićenih temeljem Uredbe o ekološkoj mreži;
•Korekcije dijela Prostornog plana vezano za zaštitu arheološke i kulturne baštine;
•Omogućavanja boljeg održivog prostornog uređenja općine na temelju analize tijela općine:
definiranje prometnica svih razina kako grafički tako i kroz odredbe za provođenje uz analizu
širina koridora, analiza potreba zona športa i rekreacije, omogućavanje izgradnje reciklažnih
dvorišta, definiranje gospodarenja građevinskim otpadom, sustavno rješavanje odlaganja
viška iskopa kao mineralne sirovine, omogućavanje i definiranje korištenja obnovljivih izvora
energije, omogućavanje razvoja gospodarskih aktivnosti kroz definiranje mini poduzetničke
zone, korekcije građevinskih područja, detaljnija analiza i razrada odredbi za provođenje s
dopunom istih u segmentu gradnje izvan građevinskog područja, povremenog stanovanja,
javnih sadržaja, biciklističkih staza i dr.

•Usklađenje Prostornog plana vezano za infrastrukturu sukladno zahtjevima javno-pravnih
tijela: usklađenje odredbi za provođenje u segmentu zaštite od požara, usklađenje uređenja
voda, zaštite voda i vodoopskrbe sa važećim i usvojenim studijama, usklađenje u segmentu
sigurnosti prometa, usklađenje u segmentu magistralnih naftovoda i plinovoda te lokalnih
plinovoda, definiranje u segmentu elektroničke komunikacijske infrastrukture, korekcija i
definiranje u segmentu elektroenergetskog sustava, definiranje izmjena i dopuna
kartografskog prikaza i odredbi za provođenje i omogućavanje izgradnje lokalne komunalne
infrastrukture, usklađenje u graničnim područjima s prostornim planovima susjednih općina i
ostali zahtjevi;
e) važnost plana za primjenu propisa Zajednice u područjuzaštiteokoliša
2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje odnosno prostorni planje
značajan integralni dokument kojim se osigurava primjena propisakroz načela prostornog
uređenja definiranih u članku 7. Zakona o prostornom uređenju , a posebice načelo prostorne
održivosti razvitka (sprječava prevladavanje interesa pojedinih djelatnosti na račun
uravnoteženosti razvoja, prirode, zaštite okoliša, kulturnih dobara i potreba drugih korisnika
prostora. sprječava prevladavanje interesa pojedinih djelatnosti na račun uravnoteženosti
razvoja, prirode, zaštite okoliša, kulturnih dobara i potreba drugih korisnika prostor) i.
horizontalne integracije u zaštiti prostora.
2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba 2. Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje može utjecati, posebice u odnosu na:
a) vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost (reverzibilnost) utjecaja
Provedba 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Podcrkavljedugoročno
gledajući može imati kontinuiran pozitivan utjecaj na okoliš i kvalitetu života na području
općine.
b) kumulativnu prirodu utjecaja
Kumulativna priroda utjecaja provedbe 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine
Podcrkavljebiti će vidljiva ponajprije kroz zaštićene i očuvane zatečene resurse koji će
održivim korištenjem ostati u zalog budućim generacijama bez ugrožavanja bilo koje
sastavnice okoliša.
c) prekograničnu prirodu utjecaja
Provedba2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Podcrkavljeneće imati
nikakve prekogranične utjecaje.
d) rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja)
Provedba 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općinePodcrkavlje neće uzrokovati
potencijalne negativne rizike za ljudsko zdravlje i okoliš.

f) veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će
vjerojatno djelovati)
Provedba2.. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje je isključivo
ograničena na administrativno područje općine Podcrkavljes trenutnim brojem stanovnika iz
popisa 2011 koji iznosi 2553 i predstavlja 95,15% broja stanovnika u odnosu na popis iz
2001.
g) vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog:
g1)posebnih prirodnih obilježja i kulturno-povijesne baštine
Provedba 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Podcrkavljeimati će
pozitivne utjecaje na očuvanje prirodnih obilježja i kulturno -povijesne baštine s obzirom da
su definirane mjere, prioriteti i ciljevi programirani na način da se isti maksimalno očuvaju i
zaštite od potencijalnih negativnih utjecaja socio-ekonomskog razvoja područja općine.
g2) ekološka mreža
Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži na području administrativnih granica Općine Podcrkavlje
nalazi se dijelom područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR
2000623 šume na Dilj gori, HR 2000488 Južni Dilj i HR 2001328 Lonđa, Glogovica i
Breznica.
Zbog karaktera izmjena i dopuna koje se odnose na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja
ekološke mreže te je s obzirom na ciljeve i programska polazišta predmetnog Plana ocijenjena
je da se može isključiti značajan utjecaj predmetnih izmjena i dopuna na ciljeve očuvanja i
cjelovitost područja ekološke mreže uz uvjet da se građevinska područja ne šire na područja
ekološke mreže. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, u postupku
Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu 2. izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja OpćinePodcrkavlje utvrdilo je sve činjenice i okolnosti i dano je mišljenje da za 2.
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine ne treba provesti stratešku procjenu
utjecaja na okoliš te budući da se mogu isključiti značajni negativni utjecaji 2. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje na ekološku mrežu dano je mišljenje
da su predmetne izmjene i dopune prihvatljive za ekološku mrežu.
g3) prekoračenje standarda kakvoće ili graničnih vrijednosti
Na području općine 2. izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje
nije planirana niti postoje industrijska ili slična postrojenja koja bi mogla uzrokovati
prekoračenja.
g4) intenzivno korištenje zemljišta
Provedba 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje neće direktno
niti indirektno za posljedicu imati u razdoblju intenzivno korištenje, poljoprivrednog niti
ostalog zemljišta.

g5) utjecaji na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj ,
međunarodnoj razini ili razini Zajednice
Na području administrativnih granica Općine Podcrkavljene nalazi se niti jedno područje
zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode.
VI
Općina Podcrkavlje je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o
zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojim se uređuje informiranje javnosti u
pitanjima zaštite okoliša.
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Tomislav Trtanj

DOSTAVITI:
1)
2)
3)
4)
5)

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije
Internet stranica općine Podcrkavlje - objava
Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije – objava
Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije
Pismohrana

