REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUŠĆA
Donja Pušća, Kumrovečka 109
e.mail:opcina.pusca@zg.t-com.hr

Načelnik
OIB 15494218023; MB 2740150
KLASA: 350-02/17-01/03
URBROJ: 238/24-02-17-11
Pušća, 12. srpnja 2017. godine
Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13
i 78/15) i članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na
okoliš (Narodne novine, broj 3/17.) te članka 32. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik,
broj 01/13 – pročišćeni tekst), Načelnica Općine Pušća dana 12. srpnja 2017. godine donijela
je
ODLUKU
da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš IV.Izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Općine Pušća
I.
Ovom Odlukom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
IV.Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pušća (u daljnjem tekstu: Plan),
obzirom da je utvrđeno da IV.Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Pušća
neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.
II.
Osnovni razlozi i ciljevi za pokretanje postupka izrade IV.Izmjena i dopuna prostornog
plana uređenja Općine Pušća, utvrđeni su člankom 4. Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Općine Pušća:
 U razdoblju od donošenja posljednjih izmjena i dopuna plana izmijenjen je znatan broj
propisa koji utječu na planiranje prostora Općine s kojima je potrebno uskladiti ovaj
Plan. Uz to Općina je zaprimila i zahtjeve, inicijative i projekte koje je potrebno
stručno razmotriti i uputiti u javnu raspravu.
Planom će se odrediti osobito:
 usklađivanje granica naselja i granice Općine, prema podacima Državne geodetske
uprave, odnosno provedenim Odlukama Općine Pušća
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 promjena granica građevinskih područja temeljem zaprimljenih zahtjeva po
provedenoj analizi prostornih mogućnosti i optimalnog korištenja prostora;
 izrada pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana, na koji se
primjenjuju odredbe Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN
115/15);
 izrada grafičkog dijela Plana u službenom projekcijskom koordinatnom sustavu
Republike Hrvatske (HTRS96/TM), odnosno u skladu s Uredbom o informacijskom
sustavu prostornog uređenja (NN 115/15);
 usklađenje postojeće i planirane infrastrukture sa novim propisima, te prema
podacima i zahtjevima nadležnih tijela, a u skladu s Prostornim planom Zagrebačke
županije.
 razmatranje zaprimljenih zahtjeva građana
III.
Kroz izradu Plana potrebno je uključivanje i razmatranje ostalih zahtjeva te izmjene i dopune
koje se pokažu opravdanima u tijeku izrade Plana i javne rasprave ili proizađu iz gore
nabrojanih razloga.
IV.
S ciljem utvrđivanja vjerojatno značajnog utjeca na okoliš IV.Izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Općine Pušća, Jedinstveni Upravni odjel Općine Pušća zatražio je
mišljenja od sljedećih tijela i osoba određenih posebnim propisom:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta
80; 10000 Zagreb
2. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Zagrebačka županija; Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša;
Ulica Grada Vukovara 72/V; 10000 Zagreb
4. Zagrebačka županija; Upravni odjel za gospodarstvo; Ulica Grada Vukovara 72/V;
10000 Zagreb
5. Zagrebačka županija; Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu; Ulica
Grada Vukovara 72/V; 10000 Zagreb
6. Zagrebačka županija; Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo;
Ulica Grada Vukovara 72/V;10000 Zagreb
7. Zagrebačka županija; Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb; Ulica Grada
Vukovara 72/V;10000 Zagreb
8. Zagrebačka županija; Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu;
Ulica Grada Vukovara 72/V;10000 Zagreb
9. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima
prirode na području Zagrebačke županije; Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
10. Hrvatske šume; Uprava šuma Zagreb; Nazorova 7; 10000 Zagreb
11. Hrvatske vode; VGI za slivno područje Grada Zagreba, Ulica grada Vukovara 220;
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10000 Zagreb
12. Zaprešić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Zelengaj 15, Zaprešić
13. Plinacro, Savska 88a, 10000 Zagreb
U roku od 30 dana zaprimljena su mišljenja sljedećih tijela:
1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, 10000
Zagreb(Klasa:612-07/17-58/187,Urbroj:517-07-2-2-17-2, od 16.01.2017.), zaprimljeno
19.06.2017. (Klasa:350-02/17-01/03, Urbroj:238/24-02-17-09), kojim je nadležno
Ministarstvo dalo slijedeće mišljenje:
o

Da za planirane IV. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine
Pušća ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano
uz područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja) i

o

da su planirane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Pušća prihvatljive za ekološku mrežu.

2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara
271/VIII, Zagreb (Klasa:350-02/05-01/0000002, Ur.broj: 374-25-1-17-9,. od 16.01.
2017.) zaprimljeno dana 23. 06.2017., (Klasa:350-02/17-01/03, Urbroj:238/24-02-1708), kojim je nadležno tijelo nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju dalo mišljenje
da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za IV.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pušća, uz pridržavanje mjera
zaštite voda, te uz pridržavanje planskih rješenja odvodnje otpadnih i oborinskih voda
propisanih Odluklom o odvodnji otpadnih voda (Službeni glasnik Zagrebačke županije
25/16)., a usvajanje i kasnija primjena predmetnih Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Pušća neće imati značajan utjecaj na površinske i podzemne vode,
stoga daju Mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš.
3. Zagrebačka županija; Upravni odjel za gospodarstvo; Ulica grada Vukovara 72,
Zagreb(Klasa:350-01/17-01/11,Urbroj:238/1-10-17-02 od 05.06.2017.), zaprimljeno
06.06.2017. (Klasa:350-02/17-01/03. Urbroj:238/24-02-17-05), kojim nadležno tijelo
daje mišljenje da za predmetne IV.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Pušća nije potrebno provesti postupak stateške procjene utjecaja na okoliš.
4. HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU, Radnička cesta 80/7, Zagreb;
(Klasa:612-07/17-32/53, Urbroj:427-07-4-17-2, od 14.06.2017.), zaprimljeno
20.06.2017. (Klasa:350-02/17-01/03, Urbroj:238/24-02-17-07), kojim nadležno tijelo
daje Mišljenje da uz navedene mjere zaštite zaštićenih područja i krajobraznih
vrijednosti u odredbama za provođenje navedenog Plana potrebno je ugraditi studiju
„Obilježja područja sa stanovišta zaštite prirode s prijedlogom mjera zaštite za
potrebe IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pušća.
5. Zagrebačka županija; Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb; Ulica grada
Vukovara72/V,Zagreb(Klasa:350-01/17-01/12,Urbroj:238/1-13-02/4-17-02, od 06. 06.
2017.), zaprimljeno 09.06.2017. (Klasa:350-02/17-01/03. Urbroj:238/24-02-17-06),
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kojim nadležno tijelo daje mišljenje da za predmetne IV.Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Pušća nije potrebno provesti postupak stateške procjene
utjecaja na okoliš.
Ostala tijela iz gore navedenog popisa, a od kojih je također zatraženo mišljenje o
potrebi provođenja strateške procjene, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva nisu
dostavila svoje mišljenje, te se smatra da nemaju posebnih zahtjeva glede obveze
provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja Općine Pušća.
V.
Odluku kojom se utvrđuje da za IV.Izmjene i dopune prostornog plana uređenja
Općine Pušća, nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš i da je predmetni
Plan prihvatljiv za ekološku mrežu, Načelnica Općine Pušća je donijela temeljem pribavljenih
mišljenja tijela i osoba iz točke IV. ove Odluke i kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog
utjecaja iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš.
Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) unutar obuhvata
predmetnog Plana ne nalazi se područje ekološke mreže.
Unutar obuhvata predmetnog Prostornog plana ne nalaze se zaštićena područja
prirode temeljem Zakona o zaštiti prirode.
Budući da se obuhvat predmetnog Plana ne nalazi unutar područja ekološke mreže,
a niti u blizini obuhvata predmetnog plana, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je
ocijenilo da se uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okliša i prirode prilikom realizacije
planiranih ciljeva izrade Plana, može isključiti značajan utjecaj predmetnog Plana na ciljeve
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, stoga je dano Mišljenje da su IV. Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine Pušća prihvatljive za ekološku mrežu.
S obzirom na ciljeve i programska polazišta Plana, Hrvatske agencije za okoliš i
prirodu dala je uz Mišljenje studiju „Obilježja područja sa stanovišta zaštite prirode s
prijedlogom mjera zaštite za potrebe IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Pušća“ u kojoj su definirane i mjere zaštite čija provedba bi osigurala dugoročno očuvanje
bioraznolikosti i krajobraznih vruijednosti područja Općine Pušća, zaštićenih područja, ciljnih
vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže RH (ekološke mreže Europske unije Natura
2000), te ostalih ekološki značajnih područja.
VI.
O ovoj Odluci će Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća informirati javnost sukladno
odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
(Narodne novine, broj 03/17).
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Pušća.

Načelnica:
Anđela Cirkveni
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