
                               
 

 

 

                                      
          REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA OPRISAVCI 

                  Općinski načelnik 
 

KLASA: 350-01/19-01/06 

URBROJ: 2178/14-01-19-1 

U Oprisavcima,  28. lipnja  2019. god. 

 

 

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 78/15, 12/18 i 

118/18) i članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 

(“Narodne novine”, broj 3/17), te članka 46.  Statuta Općine Oprisavci (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“, broj  03/18, Općinski načelnik Općine Oprisavci dana 28. lipnja 2019. godine donio je 

 

 

O D L U K U 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci 

 

 

I. 

(1) Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci započela je donošenjem 

Odluke o izradi koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Oprisavci 14. prosinca 2018. godine. 

(2) Na temelju Mišljenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-

posavske županije (KLASA: 351-02/19-01/11, URBROJ: 2178-03-19-5 od 24.5.2019.), za III. izmjene i 

dopune Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci (u daljnjem tekstu: III. izmjene i dopune Plana) 

utvrđena je potreba provođenja postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. 

(3) Donošenjem ove Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene 

utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci (u daljnjem tekstu: 

Odluka) započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune 

Plana. 

 

II. 

(1) Nositelj izrade III. izmjena i dopuna Plana i tijelo nadležno za provođenje postupka Ocjene je J 

Općina Oprisavci. 

(2) Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Plana (u 

daljnjem tekstu: Ocjena) provodi Općina Oprisavci u suradnji s za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša 

Brodsko-posavske županije. 

 

III. 

(1) Razlozi za izradu i donošenje III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci utvrđeni su su člankom 2. i 

4. Odluke o izradi: 

-  Izmjenama i dopunama treba preispitati zone izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja 

sa ciljem da se u njih uvrste lokacije postojećih objekata, 

- u Izmjene i dopune će se uvrstiti aktualne podatke koje dostave tijela sa posebnim ovlastima, 

- preispitati će se Odredbe za provođenje i uskladiti sa važećim propisima, 

- Neki postojeći objekti nisu bili uneseni u plan te se to treba ovim Izmjenama i dopunama 

ispraviti, 

- izvedeni su neki od infrastrukturnih objekata te će ih se unijeti u Izmjene i dopune. 
(2) III. izmjenama i dopunama Plana naročito je potrebno: 

-  uskladiti planirane širine kolnika cesta na području općine, 

-  izmijeniti granicu građevinskog područja naselja Oprisavci prema prihvaćenoj inicijativi, 

-  uskladiti  granicu građevinskog područja naselja Novi Grad prema stvarnom stanju u prostoru, 

-  utvrditi koridore komunalne infrastrukture, 

-  proširiti lokaciju reciklažnog dvorišta za potrebe odlaganja građevinskog otpada, 



 

-  ukinuti zonu sporta i rekreacije i poslovnu zonu u naseljima Trnjanski Kuti i Zoljani, 

-  smanjiti površinu zone sporta i rekreacije uz reciklažno dvorište, 

-  planirati površinu za izgradnju solarnih elektrana, 

-  planirati površinu za kamp (T3). 

(3) U skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja ("Narodne novine", broj 

115/15) grafički dio III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci sadržavat će nove kartografske prikaze u 

digitalnom i tiskanom obliku.  

(4) Po donošenju III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije” objavit će se pročišćeni tekst Odredbi za provedbu u koji će biti ugrađene sve dosadašnje izmjene i 

dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci. 

 

IV. 

Ciljevi i programska polazišta III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci odnose se na usklađenje PPUO 

Oprisavci s novim propisima u svrhu bolje provedivosti plana i na ostvarivanje preduvjeta za realizaciju 

pojedinih gospodarskih i razvojnih projekata Općine Oprisavci.  

 

V. 

Prostorni obuhvat III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci je cijelo područje Općine Oprisavci 

utvrđeno Zakonom 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 i 110/15). 

 

VI. 

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na 

okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se III. izmjene i 

dopune PPUO Oprisavci donose i to sljedećim redoslijedom provedbe: 

1. Općina Oprisavci, sukladno odredbi iz članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 

plana i programa na okoliš donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune PPUO Oprisavci; 

2. Općina Oprisavci dužna je pribaviti mišljenja javnopravnih tijela određenih posebnim propisima o 

potrebi strateške procjene za III. izmjene i dopune Plana. U svrhu pribavljanja mišljenja, Općina 

Oprisavci dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene javnopravnim 

tijelima određenih posebnim propisima navedenmh u članku VII. ove Odluke. Općina je  dužna 

zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene dostaviti u roku od 8 dana od dana 

donošenja ove Odluke. Zahtjev priprema Općina Oprisavci u suradnji sa Upravnim odjelom za  

komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije. 

3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja III. izmjena i dopuna Plana na okoliš 

iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, javnopravna 

tijela navedena u članku VII. ove Odluke daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 

dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini Oprisavci.  

4. Ukoliko Općina Oprisavci ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja javnopravnih tijela koja 

su  dostavila mišljenje. 

5. Općina Oprisavci dostavlja zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku 

mrežu III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu 

okoliša Brodsko-posavske županije, sukladno Zakonu o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13 i 

15/18) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu ("Narodne novine", broj 164/14). 

6. Ako Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije isključi 

mogućnost značajnih negativnih utjecaja III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci na ciljeve očuvanja i 

cjelovitosti područja ekološke mreže, daje mišljenje da su III. izmjene i dopune PPUO Oprisavci 

prihvatljive za ekološku mrežu. 

7. Ako Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije ne isključi 

mogućnost značajnih negativnih utjecaja III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci na ciljeve očuvanja i 

cjelovitosti područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne 

ocjene, što znači da se obvezno provodi i postupak strateške procjene. 
8. Prije donošenja odluke u postupku ocjene kojom Općina Oprisavci utvrđuje da za III. Izmjene i 

dopune Plana koji je u izradi “jest potrebno” ili “nije potrebno” provesti postupak provedbe strateške 

procjene utjecaja na okoliš, Općina Oprisavci dužna je o provedenom postupku ocjene pribaviti 

mišljenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, 

pri čemu je dužna dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene. 



 

9. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije donosi 

mišljenje o provedenom postupku ocjene u roku od 15 dana od primitka dokumentacije iz 

točke 8. ovoga članka. 
10. Ako se u postupku ocjene utvrdi da III. izmjene i dopune Plana mogu imati vjerojatno značajan utjecaj 

na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš koja sadrži osobito 

razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o 

strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. 

11. Ako se u postupku Ocjene utvrdi da III. izmjene i dopune Plana nemaju vjerojatno značajan utjecaj na 

okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Odluka u tom 

slučaju mora sadržavati osnovne podatke o III. izmjenama i dopunama Plana i obrazloženje razloga 

zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu. 

12. O Odluci iz točke 10. ili 11. ovog članka, Općina Oprisavci informira javnost sukladno Zakonu o 

zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 

zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08). 

 

VII. 

U postupku Ocjene prema ovoj Odluci sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela: 

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, 

-   Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Slavonskom Brodu, 35000 Slavonski Brod, A. Starčevića 43, 

-  Brodsko-posavska županija, -  Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, 

35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1 

-  Hrvatske vode,VGO za slivno područje grada Slavonskog Broda, Šetalište b. Radića 22, 

35000 Slavonski Brod, 

-  HOPS d.o.o., Cara Hadrijana 2, 31000 Osijek, 

-  Javna ustanova Natura Slavonica, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod, 

-  Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška, J.J. Strossmayera 11, 35400 Nova Gradiška. 
 

VIII. 

Općina Oprisavci dužna je informirati javnost o ovoj Odluci, sukladno odredbama Zakona o zaštiti 

okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 

zaštite okoliša, kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici 

Općine Oprisavci. 

 

 

 

 

 

OPĆINA OPRISAVCI 

NAČELNIK 

Pejo Kovačević 

 

  

             


