
  

Načelnik Općine na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", 

broj 83/13, 153/13, 78/15 12/18) i članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17) donosi: 

 

O D L U K U 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Štitar 

 

 

I. 

Načelnik Općine Štitar donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Štitar 

(KLASA: 350-02/17-01/01, URBROJ: 2212/09-02-18/05 od 05. srpnja 2018. godine), prema 

kojoj je Općina Štitar provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Štitar. 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne Izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Štitar neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 

temeljem čega se utvrđuje da za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Štitar 

nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

 

 

II. 

Po provedenom postupku zatraženo je mišljenje Službe za prostorno planiranje, gradnju i 

zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode Vukovarsko-srijemske županije, koji se 

dopisom (KLASA: 351-03/18-02/234, URBROJ: 2196/1-14-01-18-2 od 20. studenog 2018. 

godine) očitovao da je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar proveden sukladno odredbama 

Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 

zaštite okoliša (Narodne novine br. 67/08).  
 

III. 

Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna PPUO Štitar su sljedeći:  

1. Korekcija trase nasipa uz rijeku Savu,  

2. Usklađenje s člankom 201. Zakona o prostornom uređenju,  

3. Usklađenje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17)/ 

planiranje lokacije građevine/a za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja, u vezi s 

novijom zakonskom regulativom iz područja održivog gospodarenja otpadom. 

 

IV. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Štitar zatražila je mišljenja 

tijela i/ili osoba navedenih u Prilogu ove Odluke. 

 

Zaprimljena su sljedeća mišljenja : 

 

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode 

(KLASA:351-03/18-02/172, URBROJ:2196/1-14-01-18-5 od 25.listopada 2018.god.), dao je 

mišljenje da za planirane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Štitar nije 



  

potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano, te da su planirane 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Štitar prihvatljive za ekološku mrežu. 

Grad Županja (KLASA:350-02/18-01/3, URBROJ:2212/01-04/05-18-2 od 17.srpnja 2018. 

god.) dao je mišljenje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš  

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar. 

Općina Babina Greda (KLASA:350-02/18-20/7, URBROJ:2122/02-03/18-01-1 od 13.srpnja 

2018. god.) dala je mišljenje da nije potrebno provoditi postupak ocjene za Izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Štitar. 

Općina Cerna (KLASA:350-02/18-01/2, URBROJ:2212/04-01-18/1 od 18.srpnja 2018. god.) 

dala je mišljenje da nije potrebno provoditi postupak ocjene za Izmjene i dopune Prostornog 

plana uređenja Općine Štitar. 

Općina Gradište (KLASA:351-01/18-01/01, URBROJ:2212/06-04-18-02 od 19.srpnja 2018. 

god.) dala je mišljenje da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na 

okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Štitar. 

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Slavonski Brod 

(KLASA:351-03/18-01/0000409, URBROJ:374-21-1-18-4 od 26.srpnja 2018. god.) dale su 

mišljenje da nije potrebno vršiti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Štitar.  

Svoje mišljenje nisu dostavile Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju 

Savu, VGI za mali sliv "Bosanska Posavina "Slavonski Brod, te se prema članku 70. stavak 2. 

Zakona o zaštiti okoliša, ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u roku od 30 dana od dana 

primitka zahtjeva, smatra da nema potrebe za strateškom procjenom Izmjena i dopuna PPUO 

Štitar. 

 

V. 

Razlozi pokretanja Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Štitar jesu korekcija trase 

nasipa uz rijeku Savu, a koji je izveden nakon katastrofalne poplave na temelju Zakona o 

saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (NN 77/14), te 

usklađivanje Plana s čl.201 Zakona o prostornom uređenju i Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom. 

 

Značajke planiranih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar su takve da se 

ne očekuje značajniji negativni utjecaj na sastavnice okoliša ili dodatno značajnije 

kumulativno opterećenje okoliša na području Općine. 

 

Prikupljena mišljenja tijela u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene na okoliš 

izražavaju stav da ne treba provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. 

Odluku kojom se utvrđuje da za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Štitar 

nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, donio je načelnik Općine Štitar na 

temelju provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene, sukladno pribavljenim 

mišljenjima tijela i osoba određenim posebnim propisom, te kriterija za utvrđivanje vjerojatno 

značajnog utjecaja na okoliš navedenih u prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

plana i programa na okoliš (NN 3/17).  

 

 

VI. 

Unutar obuhvata predmetnog Plana imamo, prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 

105/15) na području Općine  imamo  jedno područje ekološke mreže: 

- Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove: 

   HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice  



  

 

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode 

Vukovarsko-srijemske županije je izvršio uvid u dostavljenu dokumentaciju i podatke o 

područjima ekološke mreže, te je uz dobiveno mišljenje od Hrvatske agencije za okoliš i 

prirodu (HAOP) sagledan mogući utjecaj Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Štitar na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.  

Na temelju pojedinačnih ispitivanja i kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja 

strategije, plana ili programa na okoliš Priloga III: Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš, ne očekuju se značajniji negativni utjecaji na sastavnice 

okoliša i bioraznolikost Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar, te 

predmetni Plan vjerojatno neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu. 

S obzirom na razloge za izradu Plana, te uzimajući u obzir obuhvat i smještaj Plana u odnosu 

na područje ekološke mreže, može se isključiti značajan negativan utjecaj Plana na ciljeve 

očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu. 

Sukladno gore navedenom za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Štitar nije 

potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. 

 

 

VII. 

 

Općina Štitar 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 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima 

zaštite okoliša. 

 

 

VIII. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj internet stranici 

Općine Štitar http://www.opcina-stitar.hr. 

 

 

         Općinski načelnik: 

         

                                                                                                                Marko Bikić 

 

 

Prilog: 

    - Popis tijela i/ili osoba od kojih je traženo mišljenje : 

 

1. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode 

Vukovarsko-srijemske županije , Županijska 9, 32000 Vukovar, 

2. Grad Županja, J.J. Strossmayera 1, 32270 Županja, 

3. Općina Gradište, Trg Hrvatskih Velikana 5, 32 273 Gradište, 

4. Općina Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2, 32 272 Cerna, 

5. Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda 

6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv 

"Bosanska Posavina", Šetalište braće Radića 22, 35000 Slavonski Brod, 

7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radić, 

35000 Slavonski Brod. 

http://www.opcina-stitar.hr/

