
       
        REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA NOVA KAPELA 
       OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 350-01/17-01/05 
URBROJ: 2178/20-01-01-17-1 
 
Nova Kapela, 26. lipnja  2017. 
 
 
 
Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), 
članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 
03/17) i članka 47. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni  vjesnik Brodsko –posavske 
županije br. 4/14), Načelnik Općine Nova Kapela donosi 
 
 

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

II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela 
 

I. 
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela. 
 
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela provodi Općina Nova Kapela u suradnji s 
Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske 
županije. 
 

II. 
Razlozi za pokretanje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova 
Kapela su sljedeći : 

 
1. Proširenje građevinskog područja naselja Nova Kapela (dio k.č.br. 902-prijašnji 

broj 30/1 i 903-prijašnji broj 28/6 k.o. Nova Kapela), u svrhu proširenja postojećeg 
gospodarskog sadržaja, uz definiranje odgovarajuće gospodarske namjene, 

2. Analiza građevinskog područja naselja uz eventualne manje korekcije granica. 
 

 
 
 
 
 



III. 
Nositelj izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine je Općina Nova 
Kapela. 
 
Područje obuhvata II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela 
odnosi se na administrativno teritorijalno područje Općine Nova Kapela. 
 
Osnovni cilj i programsko polazište II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Nova 
Kapela je stvaranje prostornih uvjeta za planirani razvoj Općine Nova Kapela. 
 

IV. 
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("narodne novine" broj 3/17) i 
odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Plan donosi i to redoslijedom 
provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke. 
 

V. 
U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i 
dopuna PPUO Nova Kapela, provesti će se postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za 
ekološku mrežu, u kojem će se pribaviti mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike o potrebi provođenja postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku 
mrežu za II. Izmjene i dopune PPUO Nova Kapela, prema Zakonu o zaštiti prirode 
("Narodne novine" broj 80/13.). 

VI. 
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i 
osobe koje se navode u Prilogu II. ove Odluke. 
 

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. 
 

VIII. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
 
         Općinski načelnik 
              Ivan Šmit v.r. 
           
 
 
 
 



 
 
 

PRILOG I. 
 
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela: 
 
1. Donošenje Odluke o započinjanju postupka Ocjene. 
 
2. Općina Nova Kapela će sukladno odredbama članka 29. stavaka 6. i 7. Uredbe o 

strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, zatražiti 
mišljenje tijela nadležnih za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja na okoliš, 
tijela jedinica lokalne samouprave, tijela jedinice regionalne (područne) 
samouprave i drugih tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama planiranog 
dokumenta, dostavljanjem zahtjeva za davanjem mišljenja koji sadrži: ovu Odluku, 
prijedlog Odluke o izradi II.Izmjena i dopuna PPUO Nova Kapela, programska 
polazišta i ciljeve tih Izmjena i dopuna te uputu na službeno glasilo u kojem je 
objavljen PPUO Nova Kapela. 

 
3. 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. 

 
4. U Prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš (''Narodne novine'' br. 3/17), naveden je način pojedinačnih ispitivanja i 
kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana i programa na okoliš, 
na temelju kojih će tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, te tijela jedinica 
lokalne samouprave, tijela jedinice regionalne (područne) samouprave i druga 
tijela, dati mišljenje o potrebi strateške procjene, te ga u roku od 30 dana od 
primitka zahtjeva, dostavljaju nadležnom tijelu. 

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

dostavile mišljenje. 
 
6. 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. 

 
7. Temeljem rezultata provedene Ocjene u predmetnom postupku donosi se odluka o 

obvezi provedbe strateške procjene, odnosno odluka da nije potrebno provesti 
postupak strateške procjene. 
Postupak strateške procjene se provodi temeljem Zakona o zaštiti okoliša i 
podzakonskih propisa kojima se uređuje postupak strateške procjene. 

 
8. 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). 



 
 
 
 

PRILOG II. 
 
Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Nova Kapela: 
 
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, 10000 Zagreb, 

Radnička cesta 80 
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P. Krešimira IV br. 1, 

35000 Slavonski Brod. 
 


