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Načelnik Općine na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne
novine", broj 83/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 31. stavak 4. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj
3/17) donosi:
ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela
I.
Načelnik Općine Nova Kapela donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Nova Kapela (KLASA:351-01/21-01/04, URBROJ:2178/20-01-21-1 od 15.
listopada 2021. godine), prema kojoj je Općina Nova Kapela provela postupak Ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Nova Kapela.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne III. Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela neće imati vjerojatno značajan
utjecaj na okoliš, temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu
utjecaja na okoliš.
II.
Po provedenom postupku zatraženo je mišljenje Upravnog odjela za graditeljstvo,
infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, koji su se dopisom
(KLASA:351-02/21-01/38, URBROJ:2178-03-02/5-22-08 od 18. veljače 2022. godine),
očitovali da je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela proveden u skladu s
odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije,
plana i programa na okoliš.
III.
Razlozi za izradu i donošenje III.Izmjena i dopuna PPUO 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,
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.
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IV.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Nova Kapela zatražila
je mišljenja tijela i/ili osoba navedenih u Prilogu ove Odluke.
Zaprimljena su sljedeća mišljenja :
Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske
županije, (KLASA:351-02/21-01/38, URBROJ:2178/1-03-02/5-22-05 od 19.siječnja
2021.god.) dao je mišljenje da su III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Nova Kapela prihvatljive za ekološku mrežu, te da nema potrebe za provedbom postupka
strateške procjene utjecaja na okoliš vezano za područje zaštite i očuvanja prirode
(bioraznolikost, zaštićena područja), uz poštivanje uvjeta zaštite prirode da proširenja
građevinskih područja i izgradnja ostalih elemenata Plana budu planirana izvan
područja rasprostranjenosti rijetkih i ugroženih stanišnih tipova i staništa pogodnih za
strogo zaštićene vrste.
Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije (KLASA:350-02/21-01/14,
URBROJ:2178/01-26-0/2-21-7, od 25.11.2021. godine) dao je mišljenje da nije potrebna
provedba strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Nova Kapela, jer se izmjenama i dopunama određuje uporaba malih
površina na lokalnoj razini.
Hrvatske šume d.o.o. UŠP Nova Gradiška (KLASA:NG/21-01/1031, URBROJ:16-0006/02-21-02 od 04.11.2021. god.) dale su mišljenje da nemaju nikakvih primjedbi niti
uvjeta koji bi zahtjevali potrebu provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš III.
Izmjena i dopuna PPUO Nova Kapela.
Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije (KLASA:023-01/21-01/268,
URBROJ:2178/01-38-02/4-20-02 od 26. listopada 2021. god.) dala je mišljenje da nije
potrebna provedba strateške procjene utjecaja na okoliš.
Općina Oriovac (KLASA:350-01/21-01/16, URBROJ:2178/10-04-21-2 od 15.11.2021.
god.) dala je mišljenje da za III. Izmjene i dopune PPUO Nova Kapela nije potrebna
provedba strateške procjene utjecaja na okoliš.
Grad Požega (KLASA:350-01/21-01/76, URBROJ:2177/01-05-03/1-21-2, od 4. studenog
2021. god.) dao je mišljenje da nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš za III.
Izmjene i dopune PPUO Nova Kapela.
Svoje mišljenje nisu dostavile Hrvatske vode VGI za mali sliv "Šumetlica-Crnac" Nova
Gradiška, Grad Pleternica i Općine Staro Petrovo Selo i Davor, 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
III.Izmjena i dopuna PPUO Nova Kapela.
V.
Razlozi pokretanja III.Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Nova Kapela jesu
novonastale potrebe gospodarstva na području Općine Nova Kapela, a u cilju osiguranja
prostornog i gospodarskog razvoja Općine.
Značajke planiranih III.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela
su takve da se uz primjenu zakonom propisanih mjera zaštite, ne očekuje značajniji
negativni utjecaj na sastavnice okoliša ili dodatno značajnije kumulativno opterećenje
okoliša.
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Planirane III. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Nova Kapela usklađene su s
planovima višeg reda. 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 III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Nova Kapela nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, donio je
načelnik Općine Nova Kapela 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), i
to kako slijedi :
1. Značajke Strategije, osobito u odnosu na:
– stupanj do kojeg strategija, plan ili program određuje okvir za zahvate i druge
aktivnosti i to u odnosu na lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete ili po alociranju
izvora
Prostorni plan je dokument kojim je definirana namjena u promatranom prostoru
jedinice lokalne samouprave, gdje su kroz odredbe za provedbu plana definirani uvjeti
korištenja tih površina, kao i moguća ograničenja njihovog korištenja.
Svaka gradnja unutar područja lokalne samouprave definirana je namjenom i
odredbama Plana i može se realizirati uz izradu odgovarajuće projektno-tehničke
dokumentacije, te provođenje odgovarajućih postupaka sukladno propisima.
– stupanj do kojeg strategija, plan ili program utječe na druge planove ili programe,
uključujući i one u hijerarhiji
Planirane III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela je
dokument lokalnog značaja, koji mora biti i usklađen je s prostornim planom višeg reda
(Prostorni plan Brodsko-posavske županije).
– pogodnost strategije, plana ili programa za uključivane pitanja zaštite okoliša, osobito s
ciljem promicanja održivog razvoja
Kao razvojni dokument kojim se definira način i uvjeti korištenja prostora, predmetni
Plan uključuje i pitanja zaštite okoliša. U Planu su ugrađene smjernice i odredbe iz
Prostornog plana Brodsko-posavske županije koje su u funkciji zaštite okoliša, kao i
uvjeti javnopravnih tijela koji se pribavljaju tijekom postupka izrade prostorno-planske
dokumentacije.
– okolišni problemi važni za strategiju, plan i program
Osnovni razlozi promatranih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Nova Kapela su stvaranje prostornih uvjeta za razvoj gospodarstva na području Općine,
kao i osiguranje uvjeta za eventualne potrebe proširenja građevinskih područja u
naseljima, kako bi se osigurali uvjeti i za moguće pozitivne demografske promjene.
– važnost plana i programa za primjenu propisa Zajednice u području zaštite okoliša
(npr. strategija, plan ili program koji se odnosi na gospodarenje otpadom ili zaštitu voda)
Prostorni plan je važan dokumenti za sveukupni razvoj područja lokalne samouprave. On
u sebi sadrži planove i strategije koji se tiču područja zaštite okoliša, a u njega su
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ugrađeni i nacionalni i europski standardi kroz propise koji reguliraju područje zaštite
okoliša.
2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba plana ili programa može
utjecati, posebice u odnosu na:
– vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost (reverzibilnost) utjecaja
Provedba III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela imati će
kontinuirani pozitivan utjecaj na okoliš i kvalitetu života na području Općine.
– kumulativnu prirodu utjecaja
Definiranjem pravila korištenja i mjera zaštite koje se moraju primjenjivati prilikom
realizacije planiranih sadržaja. ili rekonstrukcije postojećih, osigurat će se uvjeti za
održivi razvoj na području općine. Planom su zaštićene sve prirodne vrijednosti i resursi
koji su prepoznati na području Općine.
– prekograničnu prirodu utjecaja
Provedba III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela nema
obilježja utjecaja na područja prekogranične prirode.
– rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja)
Provedba III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela neće
uzrokovati potencijalne negativne rizike za ljudsko zdravlje i okoliš.
– veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje
će vjerojatno djelovati)
Obuhvat III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela je
administrativno područje Općine, te će provedba Plana imati direktan ili indirektan
utjecaj isključivo na područje u okviru granica Općine. Površina Općine je 129,08 km2, a
prema prvim rezultatima posljednjeg popisa (2021. god.) ukupan broj stanovnika na
području Općine je 3385.
– vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog:
– posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-povijesne baštine
Prostorni plan ima pozitivni utjecaj na očuvanje prirodne i kulturno-povijesne baštine,
jer će se njegovom provedbom i mjerama koje su propisane pozitivno pridonijeti zaštiti
prirodne i kulturne baštine na području Općine.
- ekološke mreže
Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje
područjima ekološke mreže (NN 80/19) na području Općine Nova Kapela nalaze se
sljedeća područja ekološke mreže:
Područja očuvanja značajna za ptice (POP) :
HR1000005 Jelas polje, i
Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS):
HR2001379 Vlakanac-Radinje, HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice i HR2001385
Orljava.
Prema položaju planiranih III. Izmjena i dopuna PPUO Nova Kapela obuhvaćeno je samo
Područje očuvanja značajno za ptice HR1000005 Jelas polje.
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Temeljem dostavljenih podataka i ciljeva izrade Plana, Upravni odjel je ocijenio da se uz
primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša i navedenih uvjeta zaštite prirode, te
izbjegavanja zahvata koji bi mogli negativno utjecati na područja ekološke mreže, s
obzirom na obilježja i smještaj planiranih sadržaja koji su izvan područja ekološke
mreže, može isključiti značajan negativan utjecaj III. Izmjena i dopuna Plana na ciljeve
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, stoga je dano mišljenje da je utjecaj III.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela , prihvatljiv za
ekološku mrežu.
S obzirom da se u obuhvatu predmetnog Plana nalaze strogo zaštićene vrste te rijetki i
ugroženi stanišni tipovi, sukladno članku 48. stavak 8. Zakona o zaštiti prirode, prilikom
izrade predmetnog Plana moraju se poštovati sljedeći uvjet zaštite prirode: proširenja
građevinskih područja i izgradnju ostalih elemenata Plana potrebno je planirati izvan
područja rasprostranjenosti rijetkih i ugroženih stanišnih tipova i staništa pogodnih za
strogo zaštićene vrste.
– prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti
Provedba III. Izmjena i dopuna plana uređenja Općine Nova Kapela neće izazvati
prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti.
– intenzivnog korištenja zemljišta
Provedba III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela neće za
posljedicu imati intenzivno korištenje zemljišta.
– utjecaji na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj,
međunarodnoj razini ili razini Zajednice
Na području Općine nalaze se dijelovi područja ekološke mreže, ali kako je to potvrđeno i
kroz postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, planirane III. Izmjene
i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela neće imati značajniji utjecaj na
navedena područja zaštićenog statusa uz provođenje propisanih uvjeta zaštite prirode.
3.
Obrazloženje zašto za III.Izmjene i dopune PPUO Nova Kapela ne treba provesti
postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije
zatražio je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o mogućnosti
značajnih negativnih utjecaja III. Izmjena i dopuna PPUO Nova Kapela na ciljeve očuvanja
i cjelovitost područja ekološke mreže.
U skladu s odredbom članka 48. stavka 3 . Zakona o zaštiti prirode ( "Narodne novine"
broj 80/13., 15/18., 14/19., i 127/19.) Upravni odjel je zatražio mišljenje Ministarstva
gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 612-07/21-38/1213, URBROJ: 517-12-2-3-212) od 17. siječnja 2022. godine., u kojemu smatraju da se obzirom na obilježja i smještaj
planiranih sadržaja može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja Izmjena i
dopuna Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije
potrebno provesti Glavnu ocjenu.
S obzirom da je za plan višeg reda, odnosno V. Izmjene i dopune Prostornog plana
Brodsko-posavske županije, proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i
glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, potrebno je prenijeti u ove Izmjene i
dopune Plana propisane mjere ublažavanja iz Strateške studije utjecaja V. Izmjena i
dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije na okoliš (Ekoinvest d.o.o.,
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rujan,2020. god.)
4.
Ključna pitanja za okoliš
Planirane III.Izmjene i dopune PPUO Nova Kapela neće značajnije narušiti standard
kakvoće okoliša, a ne očekuje se niti značajniji kumulativni utjecaj na prirodu.
Pitanja izgradnje i održavanja planiranih sadržaja, te moguće mjere zaštite okoliša riješit
će se kroz projektnu dokumentaciju i prateće elaborate koji se moraju izraditi temeljem
Zakona i posebnih propisa.

VI.
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 64/08) kojima se uređuje
informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
VII.
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: 2178-20-01-22-11
U Novoj Kapeli, 2. ožujak 2022.

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

*Izdavač: Općina Nova Kapela - Odgovorni urednik: Općinski načelnik – Ivan Šmit
Redakcija i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela
Tel. 035/384-015; Fax: 035/384-037; e-mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hr
web: www.novakapela.hr
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