REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 03/17) i
članka 47. Statuta Općine Privlaka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09,07/13),
Općinski načelnik Općine Privlaka, dana 18. siječnja 2018. godine, donio je

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Privlaka
I.
(1) Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za
II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Privlaka (u daljem tekstu II. izmjene i dopune PPUO
Privlaka).
(2) Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka započela je donošenjem
Odluke o izradi koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Privlaka 04. srpnja 2016. godine.
II.
(1) Nositelj izrade II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.
(2) Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune PPUO Privlaka
provodi Općina Privlaka u suradnji sa Službom za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša - Odsjek za
zaštitu okoliša i prirode Vukovarsko-srijemske županije.
III.
(1) Razlozi za izradu i donošenje II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka utvrđeni su člankom 4. Odluke o
izradi i uključuju:
izmjene i dopune u svrhu ostvarivanja gospodarskih i razvojnih programa Općine Privlaka;
usklađivanje PPUO Privlaka sa Zakonom o prostornom uređenju, posebice preispitivanje potrebe
izrade prostornih planova užih područja te određivanje uređenih i neuređenih dijelova neizgrađenog
dijela građevinskog područja naselja i određivanje dijelova građevinskih područja naselja
planiranih za urbanu preobrazbu u skladu sa smjernicama iz članka 201. Zakona o prostornom
uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17);
usklađivanje PPUO Privlaka s ostalim zakonima i propisima koji imaju utjecaja na prostorno
uređenje,
izradu novih kartografskih prikaza PPUO Privlaka u elektroničkom obliku vektorskog zapisa
georeferenciranog u službenoj kartografskoj projekciji HTRS96 u skladu s Uredbom o
informacijskom sustavu prostornog uređenja ("Narodne novine", broj 115/15);
usklađivanje PPUO Privlaka s II. i III. izmjenama i dopunama Prostornog plana Vukovarsko srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko - srijemske županije, broj 07/02, 08/07, 09/07 ispravak, 09/11 i 19/14);
izmjene i dopune PPUO Privlaka u skladu sa prihvaćenim pojedinačnim inicijativama pravnih i
fizičkih osoba;
izmjene i dopune PPUO Privlaka u skladu sa zahtjevima, podacima, planskim smjernicama
odnosno propisanim dokumentima koje temeljem članka 90. ZPU dostave javnopravna tijela
propisana posebnim propisima.
(2) Po donošenju II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka u "Službenom vjesniku" Vukovarsko - srijemske
županije objavit će se pročišćeni tekst Odredbi za provođenje u koji će biti ugrađene sve dosadašnje izmjene i
dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Privlaka.
IV.
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Ciljevi i programska polazišta II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka odnose se na usklađenje PPUO
Privlaka s novim propisima u svrhu bolje provedivosti plana i na ostvarivanje preduvjeta za realizaciju pojedinih
gospodarskih i razvojnih projekata Općine Privlaka.
V.
(1) Obuhvat II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka određen je Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Privlaka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko - srijemske županije, broj 05/16).
(2) II. izmjene i dopune PPUO Privlaka 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 strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 03/17) i odredbama
posebnih propisa iz područja iz kojeg II. izmjene i dopune PPUO Privlaka donose i to sljedećim redoslijedom
provedbe:
1.
Općina Privlaka, sukladno Odredbi iz članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš ("Narodne novine", broj 03/17), donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune PPUO Privlaka.
2.
Općina je dužna pribaviti mišljenja javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, navedenih u
članku 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 II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka na
okoliš, iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
("Narodne novine", broj 03/17), javnopravna tijela daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga u roku
od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini Privlaka.
4.
Ukoliko Općina ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja javnopravnom tijelu iz točke 2. ovog
članka.
5.
Općina dostavlja zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu II.
izmjena i dopuna PPUO Privlaka Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi za zaštitu prirode,
sukladno Zakonu o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za
ekološku mrežu ("Narodne novine", broj 164/14).
6.
Ako Ministarstvo zaštite okoliša i energetike isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja II. izmjena
i dopuna PPUO Privlaka na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, daje mišljenje da su
II. izmjene i dopune PPUO Privlaka prihvatljive za ekološku mrežu.
7.
Ako Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja II.
izmjena i dopuna PPUO Privlaka na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, daje
obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene, što znači da se obvezno provodi i postupak
strateške procjene.
8.
Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Općina potvrđuje da za II.
izmjene i dopune PPUO Privlaka koji je u izradi "jest potrebno" ili "nije potrebno" provesti postupak
strateške procijene, Općina je dužna o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Službe za
prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša - Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Vukovarsko-srijemske
županije, pri čemu je dužna dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.
9.
Ako se u postupku ocjene utvrdi da II. izmjene i dopune PPUO Privlaka 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 III. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 03/17).
10.
Ako se u postupku ocjene utvrdi da II. izmjene i dopune PPUO Privlaka 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.
11.
O odluci iz točke 9. i 10. Općina informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša ("Narodne novine",
broj 80/13, 153/13 i 78/15) 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 II. izmjene i dopune PPUO Privlaka
sudjelovat će sljedeća tijela i osobe:
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička
cesta 80, 10000 ZAGREB
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu
okoliša - Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 11, 32000 VUKOVAR
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-

HRVATSKE VODE - VGO za vodno područje sliva Save, VGI “Biđ - Bosut”, J. Kozarca 28,
32100 VINKOVCI
“HRVATSKE ŠUME” d.o.o., UPRAVA ŠUMA VINKOVCI, Trg bana Josipa Šokčevića 20,
32100 VINKOVCI

VIII.
Općina Privlaka dužan je informirati javnost, sukladno 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 u "Službenom vjesniku" Vukovarskosrijemske županije i na službenoj internetskoj stranici Općine Privlaka www.opcina-privlaka.hr.

KLASA: 350-01/17-01/05
URBROJ: 2188/09-02-18-55
Privlaka, 18. siječnja 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić
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