
Načelnik Općine na temelju članka 66. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 

83/13 i 78/15) donosi: 

 
 

O D L U K U 

o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV.Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac 

 

I. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac. 

 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Oriovac provodi Općina Oriovac u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije. 

II. 
Razlozi za donošenje IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac utvrđeni su u 

Odluci o izradi IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac (Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije br. 13/15, 17/15 i 26/15).  

 
U članku 2. Odluke navedeni su sljedeći razlozi za izradu i donošenje IV.Izmjena i dopuna: 

 

1.  Izmjena granica građevinskih područja, te formiranje izdvojenih dijelova građevinskih područja 
izvan naselja na području Općine Oriovac sukladno novim razvojnim potrebama, 

2.  Određivanje izgrađenih, neizgrađenih i neuređenih dijelova građevinskih područja i područja za 

koje je potrebna izrada UPU-a 

3.   Usklađivanje naziva građevinskih područja sa nazivima iz Zakona o prostornom uređenju, 
4.   Rješavanje pitanja izgradnje doma za starije osobe na području Općine Oriovac, 

5.   Stavljanje oznake za malu HE na rijeci Orljavi u k.o. Ciglenik 

6. Usklađivanje PPUO-a sa zahtjevima Hrvatske agencije za poštu i elektroničke telekomunikacije 
(HAKOM) 

7.   Usklađivanje PPUO-a sa konkretnim zahtjevima javnopravnih tijela u vezi infrastrukture koja se 

planira na razini PPUO-a, 
8.   Planiranje lokacije građevine/a za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja, u vezi s novijom 

zakonskom regulativom iz područja održivog gospodarenja otpadom, 

9.   Utvrđivanje uvjeta gradnje postrojenja za proizvodnju električni/ili toplinske energije koja kao 

resurse koriste obnovljive izvore energije, 
10.  Ucrtavanje jednog dijela trasa nerazvrstanih cesta na području Općine Oriovac, 

11.  Usklađivanje PPUO-a sa zahtjevima zaštite prirode. 

12.  Određivanje zona gospodarske namjene i zona mješovite pretežito poslovne namjene na području 
općine Oriovac, te definiranje načina i uvjeta gradnje unutar zona, 

13.   Određivanje zona sportsko-rekreacijske namjene na području općine Oriovac, te definiranje 

načina i uvjeta gradnje unutar zone. 
 

 

III. 

Nositelj izrade IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac je Općina Oriovac. 
 

Izrađivač Nacrta prijedloga IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac je Zavod 

za prostorno planiranje d.d., Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a. 
 

 

 

 



Područje obuhvata IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac odnosi se na 

administrativno teritorijalno područje Općine Oriovac. 

Osnovni cilj i programsko polazište IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Oriovac je 
stvaranje preduvjeta za zadovoljavanje osnovnih i gospodarskih potreba stanovništva općine Oriovac. 

 

IV. 
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode 

se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strate4gije, 

plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Plan donosi i to 

redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke. 
 

V. 

U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV.Izmjena i dopuna PPUO 
Oriovac, provesti će se postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, u kojem će se 

pribaviti mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o potrebi provođenja postupka glavne 

ocjene prihvatljivosti IV. Izmjena i dopuna PPUO Oriovac za ekološku mrežu prema Zakonu o zaštiti 
prirode ("Narodne novine" broj 80/13.). 

 

VI. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje se 
navode u Prilogu II. ove Odluke. 

 

VII. 
Općina Oriovac 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, broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša. 
 

VIII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 

Klasa: 022-01/17-01/4 
Urbroj: 2178/10-04-17-1 

 

Oriovac, 07.03.2017.godine. 

 
 

                                                                                                                        NAČELNIK 

 
                                                                                                                        Antun Pavetić 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOG I. 

 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 

na okoliš II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac. 

 

1. Donošenje Odluke o započinjanju postupka Ocjene. 

 

2. U roku od 8 dana od donošenja Odluke, Općina Oriovac će sukladno odredbama članka 

29. stavaka 6. i 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš, zatražiti mišljenje tijela nadležnih za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja na 

okoliš, tijela jedinica lokalne samouprave, tijela jedinice regionalne (područne) 

samouprave i drugih tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama planiranog 

dokumenta, dostavljanjem zahtjeva za davanjem mišljenja koji sadrži: ovu Odluku, 

Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Oriovac, programska polazišta i ciljeve tih 

Izmjena i dopuna te uputu na službeno glasilo u kojem je objavljen PPUO Oriovac. 

 

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. U Prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 

(''Narodne novine'' br. 3/17), naveden je način pojedinačnih ispitivanja i kriterija za 

utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana i programa na okoliš, na temelju kojih 

će tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, te tijela jedinica lokalne samouprave, 

tijela jedinice regionalne (područne) samouprave i druga tijela, dati mišljenje o potrebi 

strateške procjene, te ga u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, dostavljaju nadležnom 

tijelu. 

 

5. Ovisno o potrebi osigurati 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. 

 

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. 

Postupak strateške procjene se provodi temeljem Zakona o zaštiti okoliša i 

podzakonskih propisa kojima se uređuje 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). 

 

 

 

 

 

 



PRILOG II. 

 

Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Oriovac: 

 

 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80 

2. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, 35000 Slav.Brod 

3. Županijska uprava za ceste BPŽ, I.G.Kovačića 58, 35000   Slav.Brod 

4. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša, 10000 Zagreb 

5. Ministarstvo poljoprivrede, 10000  Zagreb 

6. INA, SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, 10000 Zagreb 

7. Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje cesta, Vončinina 3, 10000 

Zagreb 

8. HEP, ODS, Elektra Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 11, 35000 Slavonski Brod 

9. Ministarstvo Kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Slav. 

Brod, 35000 Slavonski Bro 

10. HŽ infrastruktura, Razvoj i investicijsko planiranje, Mihanovićeva br.12, 10000 Zagreb 

11. Ministsrtvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ulica grada 

Vukovara 78, 10000 Zagreb 

12. Plinacro d.o.o., Savska cesta 99 a, 10000 Zagreb 

13. Zavod za prostorno uređenje BPŽ, Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod 

14. Hrvatske šume, UŠP Nva Gradiška , J.J. Strossmayera 11, 35400 Nova Gradiška 

15. HAKOM, 10000 Zagreb 

16. MUP, PU Brodsko-posavska , Inspektorat unutarnjih poslova, Ivana Mažuranića 9, 

35000 Slavonski Brod 

17. Agencija za vodne putove, Parobrodarska br. 5, 32000 Vukovar 

18. DUZS, PU za zaštitu i spašavanje Sl.Brod, Nikole Zrinskog 65 a, 35000 Slavonski Brod 

19. Brod-plin d.o.o., Tome Skalice br. 4, 35000 Slavonski Brod 

20. BPŽ Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P. Krešimira IV br. 1, 

35000 Slavonski Brod. 

21. HOPS d.o.o., Prijenosno područje Osijek, ul. cara Hadrijana br.3, 31000 Osijek 

22. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor unutarnje plovidbe, Prisavlje 

14, 10000 zagreb 

23. Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina br. 14, 10000 Zagreb 

24. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara br.284, 10000 

Zagreb 

25. HT d.d., Odsjek upravljanja mrežnom infrastrukturom, Harambašićeva br.39,  10000 

Zagreb 

26. Hrvatske vode, VGI "Brodska Posavina", 35000 Slavonski Brod, Šet. braće Radića 22 

27. Općina Nova Kapela, 35410 Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9 

28. Općina Brodski Stupnik, 35253 Brodski Stupnik, Stjepana Radićas 117 

29. Općina Bebrina, 35254 Bebrina, Bebrina 81 

30. Grad Pleternica, 34310 Pleternica, I. Šveara 2 

 

 


