
                   
 
    REPUBLIKA  HRVATSKA 
   ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA 
      OPĆINA  KRAVARSKO 
                NAČELNIK 
 
    
Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13 i 153/13), te 

članka 23 st. 3 Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne 

novine, broj 64/08), po prethodno pribavljenom mišljenju Zagrebačke županije, Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša KLASA: 351-03/15-02/17 

URBROJ:  238/1-18-02/6-16-12 od  31. kolovoza 2016. te nakon provedenog postupka Ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Načelnik Općine Kravarsko  dana 09. rujna 2016.  donosi 

 

ODLUKU 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izradu II 

izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja Općine Kravarsko 

 

I. 

 Načelnik Općine   nakon prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Odsjeka za zaštitu okoliša KLASA: 351-

03/15-02/17, URBROJ: 238/1-18-02/6-16-5 od 2. svibnja 2016. godine  donio je Odluku o 

započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko (KLASA:350-01/15-01/08, URBROJ:  238-17-16-11 od 

09. lipnja 2016. god.  prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel proveo  postupak Ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš Izrade II izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja Općine 

Kravarsko. 

  Postupak ocjene o potrebi strateške procjene je vođen u suradnji sa Zagrebačkom županijom, 

Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjekom za zaštitu okoliša. 

Predmetni postupak vođen je sukladno uputi za postupanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, 

KLASA: 351-03/15-04/950, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-1 od 5. listopada 2015. godine.  

 U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetna Izrada II izmjena i 

dopuna prostornog plana Općine Kravarsko  neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na 

osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

 

II. 

Razlozi, programska polazišta i ciljevi Izrade  II izmjena i dopuna prostornog Plana uređenje Općine 

Kravarsko: 

1. Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju 

2. Usklađivanje sa Prostornim planom Zagrebačke županije  

3. Izmještanje postojeće / planiranje nove gospodarske zone  

4. Proširenje i smanjenje  građevinskih područja, 

5. Određivanje lokacije reciklažnog dvorišta i izmjena gospodarske zone, 



6. Izrada grafičkog dijela Plana u službenom projekcijskom koordinatnom referentnom sustavu 

Republike Hrvatske (HTRS96/TM) 

III. 

 U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Jedinstveni upravni odjel  zatražio  

je mišljenja javnopravnih tijela  određenih posebnim propisima : 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb, 

2. Zagrebačka županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za 

zaštitu okoliša , Ul. grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb 

3. Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu , Ul. grada 

Vukovara 72/V, 10000 Zagreb 

4. Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu , ruralni razvitak i šumarstvo, Ul. grada 

Vukovara 72/V, 10000 Zagreb  

5. Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ul. grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb 

6. Zagrebačka županija, Upravni odjel  za zdravstvo i socijalnu skrb, Ul. grada Vukovara 72/V, 

10000 Zagreb 

7. Zagrebačka županija, Upravni odjel za  prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, Ul. grada 

Vukovara 72/V, 10000 Zagreb 

8. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Mokrička 54, 10090 Zaprešić 

9. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 

10. Hrvatske šume , Ulica kneza Branimira 1, 10000 Zagreb 

11. Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7, Zagreb 

12. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulture baštine, Konzervatorski odjel, Mesnička ul. 49, 

Zagreb, 

13. Županijska uprava za ceste, Remetinečka 3, Zagreb, 

14. HEP Operator distribucijskog sustava , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb 

15. VG Vodoopskrba d.o.o., Kolodvorska 64, 10410 Velika Gorica  

16. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Sektor upravnih, inspekcijskih 

i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30, 

17. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica R. Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, 

18. Grad Velika Gorica, Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša, Trg Kralja Tomislava 34, 

10410 Velika Gorica 

19. Općina Pokupsko, Pokupsko 25a, 10414 Pokupsko 

20. Općina Lekenik,  Zagrebačka 44, 44272 Lekenik 

21. Autoturist Samobor , Dobriše Cesarića 26, 10413 Kravarsko  

22. Eko Flor Plus , Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje 

 

 Zaprimljena su sljedeća mišljenja: 

 Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za gornju Savu – KLASA:351-03/16-01/214, 

URBROJ: 374-25-3-16-2 od 16.06.2016. - Obzirom da je na predmetnom  području  stanje 

vodnih tijela površinskih voda u dobrom stanju, te na činjenicu da je područje slabo naseljeno 

i razvijeno, te da predmetne izmjene i dopune  Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko 

neće značajno utjecati na stanje površinskih i podzemnih  voda, mišljenje je da nije potrebno 

provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš 

 Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije -  Služba za zdravstvenu ekologiju, dopis  od  

23.06.2016. –   na temelju uvida u opis II izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 

Kravarsko, nema primjedbi te se smatra da ne postoje štetni utjecaj na okoliš 

 Ministarstvo obrane RH – Uprava za materijalne resurse, sektor  za nekretnine, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša , Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA: 350-02/16-01/113, 



URBROJ: 512M3-020201-16 od 24. lipnja 2016. – potrebno je zadržati postojeću zonu 

posebne namjene  i zaštitne i sigurnosne zone za vojni kompleks „Podvornica“ i vojno 

skladište „Borik“ Velika Buna sukladno važećem planu. Vezano za stratešku procjenu  

utjecaja na okoliš nema zahtjeva 

 Hrvatske šume – Podružnica Zagreb, BR. zg-06-10-2468/06-ĐBS, poziv na br: DIR-07-10-

5388/04  od 30.06.2016.  – mišljenje je da nije potrebno izraditi stratešku procjenu utjecaja 

Plana na okoliš. 

  MUP – Policijska uprava Zagrebačka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat 

unutarnjih poslova , Inspekcija zaštite od požara, Broj: 511-19-25/1-6325/1-2016 od 07. srpnja 

2016.  -   mišljenje je da ne postoji štetni utjecaj na okoliš.  

 Ministarstvo zašite okoliša i prirode – Uprava za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/16-58/199, 

URBROJ: 517-07-2-2-16-4 od 20. srpnja 2016.  - mišljenje je da za planirane II izmjene i 

dopune Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko ne treba provesti postupak strateške 

procjene utjecaja na okoliš i su  planirane II izmjena i dopune Prostornog plana uređenja 

Općine Kravarsko prihvatljive za ekološku mrežu.  

 

IV. 

 Na temelju  mišljenja javnopravnih tijela iz članka III.  i činjenici da sva javnopravna tijela 

koja nisu dostavila u traženom roku svoje smjernice i mišljenja nemaju zahtjeve,  smatra se  da  ne 

postoji značajan utjecaj  na okoliš .  

 

V. 

 U provedenom postupku nakon radnji poduzetih u svrhu pribavljanja mišljenja od tijela i /ili osoba iz 

članka III. Ove Odluke, razmatranja pribavljenih mišljenja i pojedinačnog ispitivanja prema kriterijima 

za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Kravarsko iz priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ( „ Narodne 

novine“, broj 64/08) utvrđeno je da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.  

 

VI. 

 Jedinstveni upravni odjel  je o ovoj Odluci dužan  informirati javnost sukladno odredbama 

Zakona o zaštiti okoliša 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 u pitanjima zaštite okoliša. 

VII. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na web stranici Općine 

Kravarsko.  

 

 

KLASA: 350-01/15-01/08 

URBROJ: 238-17-16-49 

Kravarsko, 09. rujan 2016.  

 

         Načelnik  

                 Vlado Kolarec 



 


