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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 ) i članka 47. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni glasnik Brodsko-

posavske županije br.04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela br. 28/18, 32/18 , 2/20 i 

4/21), Načelnik Općine Nova Kapela donosi 

O D L U K U 
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela 
 

I. 

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

okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela. 

 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Nova Kapela provodi Općina Nova Kapela u suradnji s Upravnim odjelom 

graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije. 

II. 

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

graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, KLASA: 351-02/21-

01/38, URBROJ: 2178/1-03-02/5-21-02 od 11. listopada 2021. godine, prema kojem je za III. 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela potrebno provesti postupak u 

kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene). 

 

III. 

Razlozi za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela su sljedeći: 

1.    Ugrađivanje zahtjeva HŽ-infrastrukture  , 

2.   Korekcije granica građevinskih područja, 

3.  Promjena namjena unutar građevinskih područja,  

4. Crtanje građevinskih područja na prostoru katastarskih općina Nova Kapela, Batrina, Seoce i 

Donji Lipovac (te ako je potrebno i ostalih građevinskih područja na prostoru drugih 

katastarskih općina) na novim digitalnim katastarskim planovima (DKP) te eventualna 

korekcija granica građevinskih područja (u smislu manjih izmjena uvjetovanih razlikama u 

odnosu na dosadašnje podloge) kao i izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevinskih 

područja s obzirom na postojeće stanje, 

5. Planiranje lokacije/a građevine/a za gospodarenje otpadom te usklađivanje s novijom 

zakonskom regulativom iz područja održivog gospodarenja otpadom, 
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6. Korekcija sustava odvodnje otpadnih voda na prostoru Općine, 

7. Korekcije trasa cesta (uličnih koridora) i ucrtavavanje novih, 

8.   Revizija planova užih područja, 

9. Usklađivanje PPUO-a Nova Kapela s Prostornim planom Brodsko-posavske županije, 

10. Korekcije Odredbi za provedbu u dogovoru s Općinom. 

 

IV. 

Nositelj izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela je Općina 

Nova Kapela. 

Prostorni obuhvat Izmjena i dopuna Plana je administrativno područje Općine Nova Kapela. 

Razlozi Izmjene i dopune navedenog Plana jesu novonastale potrebe gospodarstva na području 

Općine, a u cilju osiguranja prostornog i gospodarskog razvoja Općine Nova Kapela 

V. 

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

Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela 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, 14/19 i 127/19) kako slijedi: 

 

 l. Nakon donošenja ove odluke Općina Nova Kapela započinje postupak ocjene. 

2. Općina Nova Kapela 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. Zahtjev za davanjem mišljenja se obavezno dostavlja Upravi za graditeljstvo, infrastrukturu i 

zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije radi utvrđivanja mogućih značajnih negativnih 

utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže 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 graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša 

Brodsko-posavske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene.  
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7. Donijeti Odluku temeljem dostavljenog mišljenja Upravnog odjela za graditeljstvo, 

infrastrukturu 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 III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela prema ovoj Odluci sudjelovati će slijedeća tijela 

i/ili osobe: 

1. Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, 

Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod, 

2. Općina Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1, 35 250 Oriovac, 

3. Grad Pleternica, Trg hrvatskih branitelja 1, 34310 Pleternica, 

4. Grad Požega, Trg Svetog Trojstva 1, 34 000 Požega, 

5. Općina Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, 35 420 Staro Petrovo Selo, 

6. Općina Davor, Ivana Gundulića 35, 35 425 Davor, 

6. Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski 

Brod, 

7. Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije I.G. Kovačića 58, 35000 Slavonski Brod, 

8. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb    Uprava  šuma podružnica Nova Gradiška, Strossmayerova 11, 

p.p. 59. 35 400 Nova Gradiška. 

9.Hrvatske vode, VGI za mali sliv "Šumetlica-Crnac" Nova Gradiška, Julija Haulika 12, 

35 400 Nova Gradiška. 

 

VII. 

Općina Nova Kapela 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. 
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VIII. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Nova 

Kapela“. 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK  

                                            Ivan Šmit v.r. 

 

 
KLASA: 351-01/21-01/04 
URBROJ: 2178/20-01-21-1 
Nova Kapela, 15. listopada 2021. 
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