
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BRCKOVLJANI 

J. Zorića 1, Dugo Selo 

KLASA:351-04/17-01/54 

URBROJ:238/04-17-24 

Dugo Selo,12.06.2017. 

 

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj  80/13, 153/13, 

78/15), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni strategije, plana i programa na okoliš 

(„Narodne novine“ broj 03/17), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš, načelnik Općine Brckovljani donosi 

 

ODLUKU 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 

za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani 

 

Članak 1. 

Načelnik Općine Brckovljani donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani 

(KLASA: 351-02/17-01/54; URBROJ: 238/04-17-3 od 10.04.2017. godine) prema kojoj je Općina 

Brckovljani provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i 

dopune Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani (u daljnjem tekstu: Plan). 

 

Članak 2. 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da Plan neće imati 

vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš. 

 

Članak 3. 

Razlozi za pokretanje Izmjena i dopuna Plana su: 

1. Potreba navođenja u odredbama za provođenje da nije moguće stanovanje izvan građevinskih 

područja naselja unutar sljedećih gospodarskih građevina: spremišta u vinogradima (klijeti) i spremišta 

voća u voćnjacima, ostave za alat, oruđe, kultivatore i sl., 

2. Izmjena uvjeta gradnje gospodarskih građevina izvan građevinskih područja u vinogradima i 

voćnjacima u smislu utvrđivanja izuzetaka za udaljenosti regulacijske linije prometnice od 

građevinske linije manje od 3,0 m, 

3. Izmjena uvjeta gradnje gospodarskih građevina izvan građevinskih područja u vinogradima i 

voćnjacima unutar krajobrazne cjeline 4. kategorije vrijednosti u smislu povećanja tlocrtne bruto 

razvijene površine prizemlja do najviše 60 m2, 

4. Ispravak administrativnih granica Općine u kartografskim prikazima mjerila 1 : 5000, 

5. Manji ispravak granice izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene u naselju 

Stančić u skladu s ispravkom administrativnih granica, 

6. Manji ispravak granice obuhvata Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić u 

skladu s ispravkom granice građevinskog područja odnosno administrativnih granica, 

7. Manja proširenja građevinskih područja naselja te izmjena i dopuna uvjeta gradnje u njima u 

skladu sa zahtjevima sudionika u postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana. 

 

Članak 4. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Brckovljani zatražila je mišljenja 

tijela i/ili osoba određenim posebni propisima navedenih u prilogu I. ove Odluke. 

Zaprimljena su slijedeća mišljenja: 

1. Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Odsjek 

za zaštitu okoliša (Klasa: 351-03/17-03/17; Urbroj: 238/1-18-02/4-17-4  od 18.04.2017. 



godine) da se može isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno 

provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš; 

2. Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu (Klasa: 351-03/17-01/0000231; 

Urbroj: 374-25-3-17-2 od 24.04.2017. godine) mišljenje je da ne treba provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na okoliš; 

3. Hrvatskih šuma d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Zagreb (Ur.broj: ZG-06-11-2055/22-IF od 

04.05.2017. godine), mišljenje je da nije potrebno izraditi stratešku procjenu utjecaja Plana na 

okoliš; 

4. Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Klasa: 612-07/17-58/144; Urbroj: 517-07-2-2-17-2 

od 22.05.2017. godine) mišljenje je da nije potrebno provesti postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš i da su planirane izmjene i dopune Plana prihvatljive za ekološku mrežu. 

 

Članak 5. 

Značajke Plana prilikom sagledavanja mogućih utjecaja na sastavnice okoliša, potencijalni štetni 

utjecaji su isti ili vrlo slični kao i za postojeći plan višeg reda te vjerojatno neće imati nepovoljan 

utjecaj na okoliš i prirodu.  

Područje obuhvata Plana ne nalazi se unutar  područja europske ekološke mreže Natura 2000 sukladno 

Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“ broj 124/2013, 105/2015). 

Sagledavanjem mogućih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, 

budući da se sve planirano predmetnim planom nalazi izvan područja ekološke mreže, te izvan zone 

mogućih značajnih utjecaja na to područje, uz primjenu uobičajenih mjera zaštite okoliša i provedbom 

uvjeta (zahtjeva) zaštite prirode definiranih u postupku donošenja predmetnog plana te plana višeg 

reda, ocjenjuje se da se može isključiti značajan utjecaj predmetnog plana na ciljeve očuvanja i 

cjelovitost područja ekološke mreže. 

 

Članak 6. 

Općina Brckovljani dužna je informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 

(Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i 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. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Općine Brckovljani 

www.brckovljani.hr. 

 

 

 

                                    OPĆINSKI NAČELNIK 

                                  Željko Funtek v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brckovljani.hr/


PRILOG I. Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje: 

 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb 

2. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Dugo Selo, Mihanovićeva 5, Dugo Selo 

3. Županijska uprava za ceste, Remetinečka 3, Zagreb 

4. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb 

5. HEP, Elektra Zagreb, Pogon Dugo Selo, Domobranska 14A 

6. HEP, Elektra Križ, Trg sv. Križa 7, 10 314 Križ 

7. Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 71/V, Zagreb 

8. Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 

Zagreb 

9. Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Ulica grada 

Vukovara 72/V, Zagreb 

10. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za 

zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb 

11. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Mokrička 54, 10290 Zaprešić 

12. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 15A, 10 000 

Zagreb 

13. Dukom plin d.o.o., Dugo Selo, Josipa Zorića 106, 

14. Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o., Stjepana Radića 23, Prikraj. 

 


