Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15),
članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(“Narodne novine” broj 03/17) i članka 47. Statuta Općine Podcrkavlje (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br. 04/13), načelnik Općine Podrcrkavlje, dana 02. listopada 2017., donosi
ODLUKU
o započinjanju postupka
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 2. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Podcrkavlje

I.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 2.
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje, (u daljnjem tekstu 2.Izmjene i
dopune PPUO).
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 2. Izmjene i dopune PPUO provodi
Općina Podcrkavlje, u suradnji sa Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Brodsko-posavske županije.
II.
Nositelj izrade 2. Izmjene i dopune PPUO Podcrkavlje, i tijelo nadležno za provođenje postupka
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine.

III.
Razlozi za izradu 2. Izmjena i dopuna PPUO proizlaze iz potrebe:
-

Tijekom primjene važećeg Prostornog plana općine Podcrkavlje pokazala se potreba za ovim
izmjenama i dopunama koja je proizašla iz potrebe omogućavanja boljeg održivog prostornog
uređenja općine vezano za gospodarske aktivnosti.

-

Od donošenju Prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br. 12/01) 2001. god. doneseno je više izmjena i dopuna Prostornog plana
Brodsko-posavske županije, a zadnje 4. izmjene i dopune donesene su 2012. god. s kojim
Prostorni plan uređenja općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 12/01 i 23/14-usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju) nije usklađen.

-

Slijedom navedenog, od izrade Prostornog plana 2001. god. nije izrađena detaljna analiza i
verifikacija važećeg plana i donesen je cijeli set zakona vezanih za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša, promijenjeni su trendovi gospodarskog razvoja kao i smjernice u
razvoju poljoprivrede i korištenja poljoprivrednog zemljišta.

IV.
Ciljevi i programska polazišta 2. Izmjena i dopuna PPUO su slijedeći:
-

-

-

-

-

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.
kartografske prikaze i detaljniju analizu i razradu odredbi za provođenje ;

V.
Obuhvat 2. Izmjene i dopune PPUOPodcrkavlje određen je administrativnim granicama područja
Općine, sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne
novine“ broj 86/06, 125/06. 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13).
2. Izmjene i dopune PPUO planirane su u tekstualnom i grafičkom dijelu.

VI.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš,provode se
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13,153/13 i 78/15), Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategije,plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17) i
odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg . Izmjene i dopune PPUO donose i to redoslijedom
provedbe u Prilogu I ove Odluke
VII.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe:
• MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička
cesta 80, 10000 ZAGREB,
• MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Slavonskom Brodu, Starčevićeva 43, 35 000 Slavonski Brod;
• MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb;
• Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P.
Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod;
• 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;
• Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, P. Krešimira IV br. 1,
35 000 Slavonski Brod;
• ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35 000
Slavonski Brod;
• Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška, J.J. Strossmayera 11, 35 400 Nova Gradiška;
• HOPS-Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Ulica cara
Hadrijana 3, 31000 Osijek;
• Hrvatske ceste - Ispostava Slavonski Brod, I.G. Kovačića 58. Slavonski Brod;
•

Županijska uprava za ceste, I. G. Kovačića 58. Slavonski Brod;

• Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, VGI „BRODSKA
POSAVINA“, Šetalište braće Radić 22, 35000 Slavonski Brod;

• URED DRŽAVNE UPRAVE U BPŽ, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, P.
Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod;
• Grad Slavonski Brod;
• Općina Bukovlje;
• Općina Sibinj;
• Općina Čaglin, Požeško-slavonska županija;
• Općina Levanjska Varoš, Osječko-baranjska županija;
•
VIII.
Općina Podcrkavlje dužna je informirati javnost, sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), kojima se
uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Brodskoposavske županije i na službenoj internetskoj stranici Općine Podcrkavlje.

KLASA: 350-01/16-01/7
URBROJ: 2178/13-02-17-24
Podcrkavlje, 02. 10. 2017.

NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE
Tomislav Trtanj

Prilog I. Redoslijed radnji u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš
1. Općina Podcrkavlje., sukladno Odredbi iz čl. 29 Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17),
započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 2.
Izmjene i dopune PPUO Podcrkavlje donošenjem ove Odluke.

2. Općina je dužna pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima,
navedenih u poglavlju VII. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja, Općina
dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8
dana od dana donošenja ove Odluke. Sadržaj zahtjeva za davanje mišljenja:
Odluka o izradi 2. Izmjena i dopuna PPUO Podcrkavlje, programska polazišta i
ciljevi 2. Izmjene i dopune PPUO i Odluka o započinjanju postupka premetne
Ocjene.

3. Zahtjev se obavezno dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite
okoliša i energetike (Radnička cesta 80, Zagreb) radi utvrđivanja mogućih
značajnih negativnih utjecaja planskog dokumenta na ciljeve očuvanja i
cjelovitosti područja ekološke mreže.
4. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja 2. Izmjene i
dopune PPUO na okoliš, iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17), tijela i/ili
osobe daju mišljenje opotrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana
zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini.

5. Ovisno o potrebi osigurat će se dodatna pojašnjenja od tijela i/ili osoba koje su
dostavile mišljenje.

6. Prije donošenja Odluke u postupku Ocjene, nadležno tijelo Općine dužno je o
provedenom postupku pribaviti mišljenje Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije. Upravnom odjelu se
dostavlja prijedlog teksta Odluke, cjelovita dokumentacija iz postupka Ocjene, te

popunjeni Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš.

7. Temeljem rezultata provedene Ocjene u predmetnom postupku donosi se odluka
o obvezi provedbe strateške procjene, odnosno odluka da nije potrebno provesti
postupak strateške procjene.

8. O odluci u postupku informira se javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i
Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08).

