
Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 

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

na okoliš (NN 03/17), članka 47. Statuta Općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije broj  10/09, 7/13 i 4/18), Načelnik Općine Oriovac dana 16.09.2019.godine donosi 

 

O D L U K U 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  

V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac 

 

I. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac. 

 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. 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. 

Prije započinjanja postupka ocjene, Općina Oriovac ishodila je mišljenje Upravnog odjela za 

komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, KLASA: 351-02/19-

01/22, URBROJ: 2178/1-03-19-2 od  05.09.2019. godine, prema kojem je za V. Izmjene i 

dopune Prostornog plana uređenja Općine Oriovac obavezno provesti postupak ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. 

 

III. 

Razlozi za  V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Oriovac su sljedeći:  

 

1. Formiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke 

namjene 

 

IV. 

Nositelj izrade  V: Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac je Općina 

Oriovac. 

Prostorni obuhvat V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine je administrativno 

područje Općine Oriovac. 
Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje prostornih uvjeta za  razvoj turizma na prostoru 

Općine Oriovac s obzirom na iskazan interes investitora za planiranu gradnju ugostiteljsko-turističkih  

građevina i sadržaja te interes korisnika usluga. 

 

 

 

V. 

Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Oriovac,  provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti 

okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj 

procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17) i 

Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13,15/18 i 14/19) kako slijedi: 

 

 l. Nakon donošenja ove odluke Općina Oriovac započinje postupak ocjene. 



2. Općina Oriovac će sukladno članku 29. Uredbe zatražiti mišljenja tijela i/ili osoba 

određenim posebnim propisima, te tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) 

samouprave i drugim tijelima ovisno o obuhvatu i drugim značajkama Plana. Rok za dostavu 

mišljenja je 30 dana od dana primitka zahtjeva. 

3. Postupak ocjene prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu koji se 

pripremaju i/ili donose na lokanoj razini provodi Upravno tijelo, sukladno Zakonu o zaštiti 

prirode.  

4. Ovisno o potrebi osigurati će se dodatna pojašnjenja od tijela koja su dostavila mišljenje. 

5. Razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje, te 

utvrditi je li je za navedeni Plan potrebno ili nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja 

na okoliš.  

6. Pribaviti mišljenje od Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša 

Brodsko-posavske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene Plana 

na okoliš.  

7. Donijeti Odluku temeljem dostavljenog mišljenja Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije 

8. Informirati javnost o provedenom postupku sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o 

informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

VI. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Oriovac prema ovoj Odluci sudjelovati će slijedeća tijela 

i/ili osobe: 

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

35000 Slavonski Brod. 

2. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Nova Gradiška, Strossmayerova 

11, 35400 Nova Gradiška 

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

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

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

6. Općina Bebrina, 35254 Bebrina, Bebrina 81 

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

 

 

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  osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije. 

 

 

          Načelnik: 

KLASA: 022-01/19-01/47 

URBROJ: 2178/10-03-19-1 

Oriovac,    16.09.2019.godine.                                                        Antun Pavetić 

 


