REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinski načelnik
KLASA: 351-03/16-01/01
URBROJ: 2176/10-01-16-17
Hrvatska Dubica, 17.11.2016. godine

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13,
153/13 i 78/15), članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na
okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) i članka 34. Statuta Općine Hrvatska Dubica („Službeni
vjesnik“ broj: 7/13), a nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš, općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica, donosi

O D L U KU
kojom se utvrñuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Hrvatska Dubica

I.
Općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica, dana 28.07.2016. godine Odluku o započinjanju
postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune
Prostornog plana ureñenja Općine Hrvatska Dubica, KLASA: 351-03/16-01/01, URBROJ:
2176/10-01-16-01 (u nastavku: Odluka) kojom je utvrñeno da će postupak ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine
Hrvatska Dubica provesti Općina Hrvatska Dubica u suradnji s Upravnim odjelom za
prostorno ureñenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrñeno je da II. Izmjene i dopune Prostornog
plana ureñenja Općine Hrvatska Dubica neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na
temelju čega se utvrñuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
II.
Osnovni razlozi za pokretanje II. Izmjena i dopuna PPU Općine Hrvatska Dubica su radi:
- usklañenja odredbi za provoñenje sa Zakonom o prostornom ureñenju i ostalim, u
meñuvremenu donesenim, zakonima i propisima koji imaju utjecaj na prostorno planiranje,
- usklañenja PPUO Hrvatska Dubica s ID PPSMŽ,
- usklañenja sa zahtjevima koje nadležna javnopravna tijela dostavljaju na temelju članka 90.
Zakona o prostornom ureñenju,

- izmjene i dopune plana u skladu s prihvaćenim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, a koji
su dostavljeni na osnovu obavijesti o izradi Plana,
- pretvorbe Plana u HTRS-96 sustav,
- analize grañevinskih područja svih naselja te njihova korekcija nakon utvrñivanja
neizgrañenih i izgrañenih dijelova grañevinskih područja naselja,
- analize i korekcija svih izdvojenih grañevinskih područja izvan naselja koja su planirana za
sve namjene osim za stambenu (gospodarsku, ugostiteljsko-turističku, sportsku i dr.),
- analize svih infrastrukturnih koridora (uključivo i komunalnu infrastrukturu) te njihova
korekcija u skladu sa zahtjevima tijela odreñenih posebnim propisima,
- odreñivanja lokacije za reciklažno dvorište,
- odreñivanja lokacije za novo groblje na području naselja Živaja.
U Nacrtu prijedloga II. ID PPUO Hrvatska Dubica mijenjani su i nadopunjavani
sljedeći planirani zahvati i grañevine od lokalnog značaja za Općinu Hrvatska Dubica:
- proširenje grañevinskih područja naselja na katastarske čestice na kojima su
evidentirane postojeće grañevine,
- proširenje grañevinskih područja naselja na katastarske čestice prema zahtjevima
grañana,
- proširenje izdvojenog grañevinskog područja prema zahtjevima Općine Hrvatska
Dubica:
* poslovna namjena - komunalna K3
* gospodarska namjena –pretežito industrijska I1 (proširenje postojeće zone)
* sportsko rekreacijska namjena: RR (Ribarska Kuća)
- novo groblje u Živaji,
- brisanje izdvojenog grañevinskog područja prema zahtjevima općine zbog
neadekvatnih prostornih uvjeta:
* sportsko rekreacijska namjena - R u naseljima Cerovljani, Baćin i Hrvatska Dubica
* gospodarska namjena – pretežito poljoprivredna I3 (gospodarska zona Rakit)
Nerazvrstane ceste, koje su evidentirane u Planu sukladno Odluci o nerazvrstanim
cestama, čije održavanje je u nadležnosti Općine Hrvatska Dubica su postojeće ceste. Na
području Općine Hrvatska Dubica nema novoplaniranih nerazvrstanih cesta.
Planirani zahvati i grañevine od državnog i županijskog značaja, koji su mijenjani i
nadopunjavani u Nacrtu prijedloga II. ID PPUO Hrvatska Dubica, bit će predmet obrade
prilikom ocjene dokumenata prostornog ureñenja državne i županijske razine.
III.
Sa ciljem utvrñivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina Hrvatska Dubica zatražila
je mišljenja tijela i/ili osoba odreñenih posebnim propisima, koja su navedena u članku 6.
Odluke.
U roku su zaprimljena slijedeća mišljenja:
- Mišljenje Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za prostorno ureñenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, S. i A. Radića 36, Sisak KLASA: 351-01/16-01/07, URBROJ:
2176/01-09-16-2 od 04. kolovoza 2016. godine da, ukoliko Ministarstvo donese odluku da
nije potrebno provoditi glavnu ocjenu utjecaja II. Izmjena i dopuna PPUO na ekološku mrežu,
te ukoliko se u gospodarskoj zoni, koja se planira proširiti, neće graditi zahvati za koje je
potrebno provoditi procjenu utjecaja na okoliš i ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš,

strateška procjena II. Izmjena i dopuna PPUO, nije potrebna, a ukoliko se u gospodarskoj zoni
planira gradnja zahvata za koji je potrebna procjena utjecaja na okoliš ili ocjena o potrebi
procjene utjecaja na okoliš, smatra se da je potrebno provesti stratešku procjenu II. Izmjena i
dopuna PPUO.
Napomena: Općina Hrvatska Dubica na proširenom grañevinskom području ne planira graditi
zahvate za koje je potrebna procjena utjecaja.,
- Mišljenje Sisačko-moslavačke županije, Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke
županije KLASA: 350-02/16-01/03, URBROJ: 2176-80-31-16-2 od 03. kolovoza 2016.
godine da nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša radi kojeg bi bilo
potrebno vršiti procjenu i uvažiti u PPU,
- Mišljenje HRVATSKIH VODA, Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu,
Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod KLASA: 350-02/06-01/0000045, URBROJ: 37421-1-16-17 od 26. kolovoza 2016. godine da nije potrebno vršiti stratešku procjenu utjecaja
plana na okoliš, a ukoliko se, temeljem mišljenja drugih tijela i osoba, strateška procjena ipak
bude provodila, upozorava se na potrebu usklañenja strateške studije s planskim dokumentima
Hrvatskih voda.
Izvan roka zaprimljena su slijedeća Mišljenja:
- Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, KLASA: 35103/16-01/257, URBROJ: 525-07/0800-16-2 od 6 rujna 2016. godine da zahtjev za pribavljanje
mišljenja uputimo tijelu nadležnom za navedeno na lokalnoj razini ili nadležnom upravnom
tijelu u županiji,
- Dopis Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, Zagreb KLASA: 61207/16-42/110, URBROJ: 427-07-3-16-2 od 29. kolovoza 2016. godine kojim je zahtjev za
davanje mišljenja o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana ureñenja Općine Hrvatska Dubica proslijeñen Ministarstvu zaštite okoliša i
prirode, Upravi za zaštitu prirode , Radnička cesta 80, Zagreb na nadležno postupanje,
- Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode KLASA: 61207/16-58/265, URBROJ: 517-07-2-2-16-5 od 19. kolovoza 2016. godine da za planiranje II.
Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Hrvatska Dubica ne treba provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da su planirane II. Izmjene i dopune
Prostornog plana ureñenja Općine Hrvatska Dubica prihvatljive za ekološku mrežu,
- Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb KLASA: 350-02/1601/503, URBROJ: 525-11/1071-16-3 od 7. rujna 2016. godine da se nakon utvrñenih
činjenica koje proizlaze iz razloga donošenja II. (u dopisu Ministarstva, vjerojatno greškom
piše III.) IPPO-e Hrvatska Dubica ne može očekivati značajan negativni utjecaj na sastavnicu
okoliša iz nadležnosti upravnog područja šumarstva, lovstva i drvne industrije, te nastavno na
navedeno smatra se da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš II.
IPPO-e,
- Mišljenje Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i
vodno gospodarstvo KLASA: 023-01/16-01/12, URROJ: 2176/01-06-16-144 od 07. studenog
2016. godine da isti nema posebnih primjedbi za postupak ocjene o potrebi izrade Strateške
procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine H rvatska
Dubica
Tijela koja nisu dostavila mišljenje:
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, Ivana
Meštrovića 28, Sisak,

- Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Služba za
poljoprivredno zemljište, Služba za stočarstvo, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinaska 2a,
Zagreb
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,
- Hrvatske vode, VGO Sava, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv «Banovina» sa
sjedištem u Sisku, R. Boškovića 10, Sisak,
- Hrvatske šume, Uprava šuma Sisak, Josipa Runjanina 12, Sisak,
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke
županije, Sisačka bb, Popovača,
- Grad Hrvatska Kostajnica,
- Općina Majur,
- Općina Jasenovac i
- Općina Sunja.
Slijedom navedenoga sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne
novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) smatra se da prema posebnim propisima nema posebnih
utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u II. Izmjenama i
dopunama PPU Općine Hrvatska Dubica, te da za iste nije potrebno provesti postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš.

IV.
Iz prethodne točke, iz mišljenja javno pravnih tijela vidljivo je da nije potrebno provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune PPU Općine Hrvatska
Dubica i da su iste prihvatljive za ekološku mrežu.

V.
Općina Hrvatska Dubica dužna je, temeljem ove Odluke, informirati javnost sukladno
odredbama Zakona 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“, br. 64/08), kojima se ureñuje informiranje javnosti u
pitanjima zaštite okoliša.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“,
službenom glasilu i na mrežnim stranicama Općine Hrvatska Dubica.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Mateljak

