REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOJNIĆ
Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIĆ
OIB 32028576296

Općinski načelnik
Klasa: 022-05/16-01/02
Urbroj:2133/17-01-4/4-16-01
Vojnić, 18.03.2016.
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka
21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) i
članka 44. Statuta Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke županije, broj 45/13), Općinski načelnik općine
Vojnić, dana 18. ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU
O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA
II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VOJNIĆ

I.
Na temelju Mišljenja nadležnog upravnog tijela u županiji (KLASA: 351-03/15-03/06, URBROJ: 2133/107-03/01-16-06, od 7. ožujka 2016. godine), za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine
Vojnić (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za
Izmjene i dopune Plana.
Izrada Izmjena i dopuna Plana započela je donošenjem Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Vojnić koja je objavljena u Službenom glasniku Općine Vojnić, broj
8/15.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Plana provodi
Općina Vojnić u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša,
Odsjekom za zaštitu prirode i okoliša Karlovačke županije.
II.
Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić.
Izrađivač Izmjena i dopuna Plana je Goran Karlović j.d.o.o. iz Zagreba.
III.

Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana su sljedeći:














potreba za usklađenjem Plana sa Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj
153/13) i Prostornim planom Karlovačke županije ("Glasnik Karlovačke županije" broj 26/01,
33/01, 36/08, 56/13, 7/14 i 50b/14);
korekcije građevinskih područja sukladno uočenim potrebama u prostoru i sukladno
zahtjevima građana prikupljenim od zadnjih izmjena i dopuna plana;
omogućiti što brže i jednostavnije formiranje naselja za potrebe stambenog zbrinjavanja
prognanika na lokaciji u Kolariću (propisivanjem detaljnih uvjeta provedbe zahvata u prostoru
sukladno čl.79. Zakona o prostornom uređenju);
izrada kartografskog prikaza građevinskog područja naselja Selakova Poljana, koji je greškom
ranije izostavljen;
ispravak tehničke greške na kartografskom prikazu građevinsko područje naselja gdje
nedostaje dio naselja Vojišnica (Brdo Utinjsko);
redefinirati i dopuniti uvjete gradnje i uređenja površina (javne zelene površine, površine
ugostiteljsko-turističke namjene i dr.);
analiza uvjeta gradnje izvan građevinskih područja (gospodarskih građevina, rekreacijskih
građevina i dr.);
korekcije prometne i komunalne infrastrukture u skladu s izvedenim i planiranim zahvatima
te korekcije širina prometnica;
predvidjeti lokaciju za odlaganje / zbrinjavanje građevinskog otpada i razmotriti eventualnu
promjenu površina za iskorištavanje mineralnih sirovina;
uskladiti odredbe i kartografske prikaze koji se odnose na prirodnu i kulturnu baštinu s novim
propisima,
ispravak drugih grešaka i neusklađenosti.
IV.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana odnose se na utvrđene razloge za izradu
Izmjena i dopuna Plana kako bi se omogućila njegova učinkovita provedba i prilagodba potrebama
stanovništva Općine.
V.
Obuhvat Izmjena i dopuna Plana određen je granicama Općine Vojnić, 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 i 45/13).
Izmjene i dopune Plana 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 i 78/15),
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) i
odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Plan donosi i to sljedećim redoslijedom
provedbe:
1. Općina Vojnić, sukladno Odredbi iz čl.21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i
programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), započinje postupak ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Plana donošenjem ove Odluke.

2. Općina je dužna pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima,
navedenih u čl.7. 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. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Izmjena i dopuna Plana na
okoliš, iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne
novine, broj 64/08), tijela i/ili osobe daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga u roku
od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini.
4. Ukoliko Općina ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom koja
je dostavila mišljenje iz točke 2. ovog članka.
5. Obzirom da je prvotno Mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu
okoliša, Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša (Klasa: 351-03/15-03/06, Urbroj: 2133/1-0703/01-15-04, od 10.12.2015. godine) bilo da se za Izmjene i dopune Plana treba provesti
postupak strateške procjene, Općina je već dostavila Upravi za zaštitu prirode Ministarstva
zaštite okoliša i prirode, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13),
zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti Izmjena i dopuna Plana za ekološku
mrežu.
6. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, donijelo je rješenje da su
planirane Izmjene i dopune Plana prihvatljive za ekološku mrežu (KLASA: UP/I-612-07/1571/233, URBROJ: 517-07-2-2-16-2, od 11. veljače 2016.).
7. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Općina
potvrđuje da za Izmjene i dopune Plana koji je u izradi "jest potrebno" ili "nije potrebno"
provesti postupak strateške procjene, Općina je dužna o provedenom postupku ocjene
pribaviti mišljenje županijskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša (Upravni odjel za
prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Karlovačke
županije) pri čemu je dužna dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka
ocjene.
8. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune Plana imaju vjerojatno značajan utjecaj
na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge
zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08).
9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune Plana nemaju vjerojatno značajan
utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora
sadržavati osnovne podatke o planu i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije
potrebno provesti stratešku procjenu.
10. O Odluci iz točke 8. i 9. Općina informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
(Narodne novine, broj 64/08).
VII.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Plana prema
ovoj Odluci sudjelovat će sljedeća tijela i osobe:































Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14,
Zagreb
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu,
V. Vranicanija 6, Karlovac
Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša,
Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Križanićeva 11, Karlovac
Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i
energetiku, Haulikova 14, Karlovac
Karlovačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, A. Vranicanija 6, Karlovac
Karlovačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam, Haulikova 1,
Karlovac
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Dr.Vladka Mačeka 48, Karlovac
JU Natura Viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke
županije, J. Križanića 30. Karlovac
Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb
Hrvatske ceste, Sektor za održavanje i promet, Tehnička ispostava Karlovac, Banija 37,
Karlovac
Županijska uprava za ceste Karlovac, Banija bb, Karlovac
HŽ Infrastruktura, Antuna Mihanovića 12, Zagreb
HEP d.d. Prijenosno područje Zagreb, Ul. Grada Vukovara 37, Zagreb
HEP ODS d.o.o., Elektra Karlovac, Dr. V. Mačeka 44, Karlovac
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Ul. Grada Vukovara 220, Zagreb
Hrvatske vode, VGI za mali sliv "Kupa", Obala Račkog 10, Karlovac
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9, Zagreb
JANAF d.d., Sektor razvoja i investicija, Miramarska cesta 24, Zagreb
Plinacro d.o.o., Savska 88 a, Zagreb
Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, Zagreb
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Karlovac, Put D. Trstenjaka 1, Karlovac
Vojnić – Krnjak Komunalac d.o.o., Trg S. Radića 1, Vojnić
Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Trg S. Radića 1, Vojnić
Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Trg bana Josipa
Jelačića 6, Sisak
Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, Karlovac
Grad Slunj, Trg dr Franje Tuđmana 12, Slunj
Općina Krnjak, Krnjak br. 5, Krnjak
Općina Cetingrad, Trg hrvatskih branitelja 2, Cetingrad
Općina Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6, Vrginmost
Općina Topusko, Opatovina 10, Topusko.

VIII.
Općina Vojnić dužna je 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, broj 64/08), kojima se uređuje
informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici
Općine Vojnić.

Općinski načelnik
Nebojša Andrić

