
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO – POSAVSKA         S L U Ž B E N I  

            ŽUPANIJA 

OPĆINA DRAGALIĆ                   G L A S N I K 

                                    SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DRAGALIĆ 

 

GODINA XX              OPĆINA DRAGALIĆ, 17. PROSINAC 2019.    BROJ 5/2019 

 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
42.  

Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 

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

(“Narodne novine” broj 03/17) i članka 49 Statuta Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 3/18) Općinski 

načelnik Općine Dragalić, dana 16.12.2019. donosi 

O D L U K U 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  

3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dragalić 

 I. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 3. izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dragalić (u daljnjem tekstu 3. Izmjene i dopune PPUO).  

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 3. Izmjene i dopune PPUO provodi Općina 

Dragalić, u suradnji sa Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske  

županije. 

II. 

Nositelj izrade 3. Izmjena i dopuna PPUO i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić. 

 

III. 

Razlozi za izradu 3. Izmjena i dopuna PPUO proizlaze iz potrebe:          

− Tijekom primjene važećeg Prostornog plana općine Dragalić pokazala se potreba za ovim izmjenama 

i dopunama koja je proizašla iz potrebe omogućavanja boljeg održivog  prostornog uređenja općine 

vezano za osiguranje održivog  gospodarenja otpadom. 

 

IV. 

Ciljevi i programska polazišta 3. Izmjena i dopuna PPUO  su slijedeći: 

− za omogućavanjem ostvarivanja ciljeva i prioriteta vezanih za gospodarenje otpadom RH (sprečavanje 

nastanka otpada uključujući ponovnu uporabu, recikliranje, energetska oporaba otpada i kao najmanje 

poželjna opcija zbrinjavanje otpada), usklađenje sa Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“, broj 94/13, 73/17), Pravilnikom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 117/17) i 

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne 

novine“, broj 3/17). 

 

− omogućavanje izgradnje građevine državnog značaja Centra za gospodarenje otpadom 

„Šagulje“ s pratećom infrastrukturom i pratećim postrojenjima; 
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V. 

Obuhvat 3. Izmjene i dopune PPUO određen je administrativnim granicama područja Općine Dragalić, 

sukladno Zakonu 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).  

3. Izmjene i dopune PPUO Dragalić planirane su u tekstualnom i grafičkom dijelu.  

VI. 

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

sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 , 12/18), Uredbe o 

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

posebnih propisa iz područja iz kojeg se Izmjene i dopune PPUO donose i to redoslijedom provedbe u Prilogu 

I ove Odluke. 

VII. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe: 

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta   80,     

10000 ZAGREB; 

 

2.  Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P. Krešimira 

 IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod; 

 

3. Javna ustanova Natura Slavonica, P. Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod; 

 

4. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26 a,   

    35 000   Slavonski Brod; 

 

5.  Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška, J.J. Strossmayera 11, 35 400 Nova Gradiška; 

 

6.  Hrvatske vode, VGI za mali sliv Šumetlica- Crnac, J. Haulika 12/1, 35400 Nova Gradiška 

 

7. Općina Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, 35435, Stara Gradiška; 

8. Općina Gornji Bogićevci, Trg hrvatskih branitelja 1, Gornji Bogićevci, 35430 Okučani; 

9. Općina Okučani, Trg dr. F. Tuđmana 1, 35430 Okučani; 

10. Općina Cernik, Frankopanska 117, Cernik, 35400 Nova Gradiška; 

11. Općina Vrbje, K. Tomislava 4, Vrbje,  35400 Nova Gradiška; 

12. Grad Nova Gradiška, Trg k. Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška; 

 

VIII. 

Općina Dragalić dužna je informirati javnost, sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne 

novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 , 12/18 i 118/18) 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 i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.  

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“, a objavit će se na službenoj internetskoj 

stranici Općine Dragalić.  

 

KLASA: 351-01/19-01/08 

URBROJ: 2178/27-19-3  

Dragalić, 16.12.2019.  

                                                                                              Općinski načelnik 

                  Zvonimir Karlik, v.r 

http://www.priroda-bpz.com/
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Prilog I.  

Redoslijed radnji u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

1. Općina Dragalić, sukladno Odredbi iz čl. 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na plana i 

programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), započinje postupak ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš za 3. Izmjene i dopune PPUO donošenjem ove Odluke koja se objavljuje 

javnosti. 

 

2. Općina je dužna pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u 

poglavlju VII. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja, Općina dostavlja zahtjev za davanje 

mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.  

 

3. Sadržaj zahtjeva za davanje mišljenja: Prijedlog odluka o izradi 3. Izmjena i dopuna  PPUO, 

programska polazišta i ciljevi 3. Izmjene i dopune PPUO, Odluka o započinjanju postupka 

predmetne Ocjene i popunjeni obrazac iz Prilog II. Uredbe o strateškoj procjeni  

 

4. 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. 

 

5. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja 3. Izmjene i dopune PPUO na 

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

(„Narodne novine“ broj 03/17), tijela i/ili osobe daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga u 

roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini. 

 

6. Ovisno o potrebi osigurati će se dodatna pojašnjenja od tijela i/ili osoba koje su dostavile mišljenje.  

 

7. 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. Upravnom odjelu se dostavlja prijedlog teksta Odluke, zahtjev za davanje mišljenja, 

cjelovita dokumentacija iz postupka Ocjene, te popunjeni Obrazac o ocjeni o potrebi strateške 

procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš iz Priloga II. Uredbe. 

 

8. Temeljem rezultata provedene Ocjene u predmetnom postupku donosi se odluka o obvezi provedbe 

strateške procjene, odnosno odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene. 

             Ako se u postupku Ocjene utvrdi da Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se  

             odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene, a ista osobito sadrži osnovne podatke o    

             planu, te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu  

             sukladno kriterijima iz Priloga III: Uredbe. 

 

9. 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). 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________  
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SADRŽAJ 

 

             

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
42.    Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  

         3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dragalić…………………………..1 

 

               

 

 

 

 

 

 
 

„SLUŽBENI GLASNIK“ 

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DRAGALIĆ 

 

 

Glavni i odgovorni urednik: općinski načelnik Zvonimir Karlik 

Glasilo izlazi prema potrebi. 

 

 


