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Na temelju članka  66. stavak 3.  Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“,  br. 80/13, 153/13, 
78/15, 12/18 i 118/18) i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), te članka 56.  Statuta  Brodsko-posavske 
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 15/13 pročišćeni tekst, 4/18, 5/20 
i 7/21), Župan Brodsko-posavske županije donosi 
 
 
 

O  D   L  U  K  U 
 

o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 6. izmjena i dopuna 
Prostornog plana  Brodsko-posavske županije  

 
I. 
 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja 6. izmjena i dopuna 
Prostornog plana Brodsko-posavske županije na okoliš (u daljnjem tekstu: 6. izmjene i 
dopune).  
Nadležno tijelo za provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš 6. izmjena i dopuna, prema 
ovoj Odluci je Upravni odjel graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske 
županije, a izrada 6. izmjena i dopuna se povjerava Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-
posavske županije. 
 

II. 
 

Razlozi, ciljevi i programska polazišta za izradu 6. izmjena i dopuna utvrđeni su Odlukom o 
izradi Izmjena i dopuna (6. izmjene i dopune) Prostornog plana Brodsko-posavske županije 
(KLASA:  024-02/22-07/19, URBROJ: 2178-01/1-22-1, od 31. svibnja 2022. god.). 
 
6. izmjenama i dopunama se pristupa radi usklađivanja prostorno-planskih rješenja u dijelu 
elektroenergetike, posebice korištenja obnovljivih izvora energije.  
Ciljevi i programska polazišta Plana proizašli  su iz ocjene stanja, kao i potreba za prostorno-
planskim uvjetima za održivi razvoj na temelju ocjene podobnosti smještaja, usklađivanje svih 
korisnika i usklađivanje sa zahtjevima zaštite prostora, te se određuju zahvati i građevine,  uz 
omogućavanje neposredne provedbe: 
  -   građevina za proizvodnju električne energije koje koriste obnovljive izvore; 
  -   analiza i potreba dopune prateće infrastrukture vezane za građevine koje koriste obnovljive  
      izvore energije; 
  -  usklađivanje  odredbi  za   provođenje  sukladno  izmijenjenim  propisima  i  zakonima  koji  
     se odnose na zahvat izmjena i dopuna. 
 
Obuhvat 6. izmjena i dopuna je područje Brodsko-posavske županije u njezinim 
administrativnim granicama. 
 

III. 
 

Radnje  u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš 6. izmjena i dopuna, provode se 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 
80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 
na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) i odredaba posebnih propisa iz područja prostornog 
planiranja, redoslijedom kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke. 
U postupku strateške procjene 6. izmjena i dopuna prema ovoj Odluci, sudjelovati će tijela i 
osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke. 
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IV. 
 
U okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 6. izmjena i dopuna, prema Rješenju 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Uprava za zaštitu prirode, Sektor za zaštićena 
područja i ocjenu prihvatljivosti, KLASA: UP/I-352-03/22-05/26, URBROJ: 517-10-2-3-22-2, od 
11. travnja 2022. godine), provesti će se Glavna ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. 
Rješenje je sastavni dio ove Odluke i čini Prilog III. 

 
 

V. 
 

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije je 
dužan o ovoj Odluci  informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe 
o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(„Narodne novine“,  br. 64/08). 
 

VI. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  na mrežnim stranicama 
Brodsko-posavske županije.  
 
 
 
KLASA: 351-03/22-01/10 
URBROJ: 2178-09/1-22-04 
Slavonski Brod,  1. lipnja  2022. godine 
 
 
 
                                                                                                     Ž U P A N 
 
                                                                                  dr.sc. Danijel  Marušić, dr.med.vet. 
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PRILOG I. 
 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš 6. 
izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije: 
 
1. Nositelj izrade Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-

posavske županije započinje aktivnosti u postupku donošenjem ove Odluke, te će se 
započeti postupak odabira ovlaštenika sukladno članku 6. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17; u daljnjem 
tekstu: Uredba). 
 

2. U postupku određivanja sadržaja Strateške studije, Upravni odjel će, uzimajući u obzir 
poglavlja sa sadržajem kako je određeno Prilogom I. Uredbe, od tijela i/ili osoba određenih 
posebnim propisima, a u svezi područja iz djelokrugu tog tijela i/ili osoba, kao i od jedinica 
lokalne samouprave,  pribaviti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se 
moraju obraditi u 6. izmjenama i dopunama. O navedenom će Upravni odjel osigurati 
informiranje javnosti sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 
153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbi  o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08). 
 

3. U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog 
sadržaja Strateške studije, u tijeku roka za dostavu mišljenja, Upravni odjel će koordinirati 
i provesti konzultacije, a po potrebi i više konzultacija s predstavnicima tijela i osoba od 
kojih je zatraženo mišljenje. O konzultacijama Upravni odjel vodi zapisnik. Na 
konzultacijama prema ocijenjenoj potrebi, sudjeluju i predstavnici jedinica područne 
(regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, te predstavnici drugih tijela od 
kojih je zatraženo mišljenje, ovlaštenik i izrađivač. 
 

4. U suradnji sa izrađivačem 6. izmjena i dopuna, razmotrit će se mišljenja, primjedbe i 
prijedlozi, te utvrditi konačni sadržaj Strateške studije i u roku od osam dana od dana 
isteka roka za dostavu mišljenja tijela i osoba, donijeti Odluku o sadržaju strateške studije. 
Upravni odjel ima pravo, ukoliko se pokaže potreba,  u postupku strateške procjene, 
zatražiti dopunu sadržaja Strateške studije. O ovoj Odluci informira se javnost njenom 
objavom na internetskoj stranici Brodsko-posavske županije. 
 

5. Župan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o sadržaju strateške studije, 
imenuje povjerenstvo za stratešku procjenu u skladu sa člancima 14. i 15. Uredbe. 
 

6. Upravni odjel dostavlja povjerenstvu za stratešku procjenu, Stratešku studiju i nacrt 
prijedloga 6. izmjena i dopuna u fazi u kojoj  je izrađen najkasnije osam dana prije 
održavanja sjednice povjerenstva za stratešku procjenu. Predsjednik povjerenstva saziva 
prvu sjednicu povjerenstva za stratešku procjenu najkasnije u roku od 8 dana od dana 
primitka Strateške studije i Nacrta prijedloga 6. izmjena i dopuna. Povjerenstvo za 
stratešku procjenu ocjenjuje cjelovitost i stručnu utemeljenost Strateške studije, te o tome 
donosi mišljenje sukladno Zakonu i Uredbi, koje se daje  na temelju rezultata ocjene 
Strateške studije u odnosu na Nacrt 6. izmjena i dopuna. 

 
7. Nakon što zaprimi cjelovitu i stručno utemeljenu Stratešku studiju, izrađivač  6. izmjena i 

dopuna, sukladno članku 22. Uredbe dovršava nacrt Prijedloga 6. izmjena i dopuna. 
 

8. Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva za stratešku procjenu, Upravni odjel donosi 
Odluku o upućivanju Strateške studije i nacrta Prijedloga 6. izmjena i dopuna, na javnu 
raspravu. Istodobno sa stavljanjem na javnu raspravu, Upravni odjel Stratešku studiju i 
nacrt Prijedloga 6. izmjena i dopuna, dostavlja  na mišljenje tijelima i osobama sukladno 
Zakonu i Uredbi. O ovoj Odluci informira se javnost sukladno Zakonu i Uredbi kojom se 
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uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Prema članku 23. 
st. 4. Uredbe, postupak provedbe javne rasprave o strateškoj studiji, provodi se u 
jedinstvenom postupku javne rasprave na Prijedlog 6. izmjena i dopuna, na način  i u 
rokovima propisanim Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“,  br. 153/13 i 
65/17). 
 

9. Tijela i osobe određene posebnim propisom, obavezne su mišljenje dostaviti Upravnom 
odjelu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako mišljenje ne bude dostavljeno u 
propisanom roku, smatra se da prema posebnim propisima, nema dodatnih zahtjeva 
vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u 6. izmjenama i dopunama. 
 

10. Nakon provedene javne rasprave, Upravni odjel sva mišljenja, primjedbe i prijedloge sa 
javne rasprave i od tijela i osoba, dostavlja na očitovanje ovlašteniku i izrađivaču. Svojim 
očitovanjem ovlaštenik će predložiti i konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja 
stanja okoliša vezano za 6. izmjene i dopune koje su njen sastavni dio. Na temelju članka 
24.  st.  2. Uredbe, nakon završetka javne rasprave, u roku od 15 dana, ovlaštenik 
dostavlja očitovanja na primjedbe i prijedloge iz javne rasprave na Stratešku studiju, te 
sudjeluje u izradi izvješća s javne rasprave prema odredbama Zakona o prostornom 
uređenju. 

 
11. Upravni odjel je obavezan prije upućivanja konačnog Prijedloga 6. izmjena i dopuna u 

postupak donošenja,  o provedenoj strateškoj procjeni za 6. izmjene i dopune, pribaviti 
mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u roku od 15 dana od završetka 
javne rasprave, a prije zaključivanja izvješća s javne rasprave. Prije pribavljanja 
navedenog mišljenja, Upravni odjel je dužan pribaviti mišljenje središnjeg tijela državne 
uprave o prihvatljivosti 6. izmjena i dopuna za ekološku mrežu, sukladno članku 25. st. 3. 
Uredbe. 

 

12. Sukladno članku 105. st. 1. Zakona o prostornom uređenju, nakon što je provedena javna 
rasprava i izrađeno izvješće o javnoj raspravi, stručni izrađivač u suradnji s nositeljem 
izrade, izrađuje nacrt Konačnog prijedloga 6. izmjena i dopuna, koji se dostavlja 
nadležnom tijelu na usvajanje nakon što Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 
izda suglasnost sukladno članku 108. st. 1. Zakona o prostornom uređenju. 
 

13. Postupak strateške procjene završava izvješćem. Upravni odjel će izraditi Izvješće o 
provedenoj strateškoj procjeni u skladu sa odredbama članka 27. Uredbe, u roku od 30 
dana od dana donošenja Odluke o usvajanju 6. izmjena i dopuna. O Izvješću i donesenim 
6. izmjenama i dopunama, Upravni odjel informira javnost, tijela i osobe određene 
posebnim propisima, jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne 
samouprave i druga tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene. Informiranje 
javnost, provodi se sukladno Zakonu i Uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 
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PRILOG  II. 

 

Popis tijela koja sudjeluju u postupku strateške procjene 

 

 

 

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za energetiku 
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb  
 

2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode 
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 

 
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i 

održivo gospodarenje otpadom 
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb  

 
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za klimatske aktivnosti 

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb  
 

5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite 
mora Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb  

 
6. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, 

            Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb  
 

7. Ministarstvo poljoprivrede,  Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i 
tržište Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb  
 

8. Ministarstvo poljoprivrede,  Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane 
            Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb  

 
9.  Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu,   

 A. Starčevića 43, 35 000 Slavonski Brod 
 

10.  Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse 
 Služba za vojne nekretnine i zaštitu  okoliša 
 Trg kralja Petra Krešimira IV. br.  1, 10000 Zagreb  
 

11.  Ministarstvo turizma i sporta 
 Prisavlje 14, 10000 Zagreb 

 
12.  Ministarstvo zdravstva 

 Ksaver 200, 10000 Zagreb  
 

13.  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za željezničku infrastrukturu i 
promet    
 Prisavlje 14, 10000 Zagreb  
 

14.  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe 
             Prisavlje 14, 10000 Zagreb  
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15.  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih   
 komunikacija i pošte 

             Prisavlje 14, 10000 Zagreb  
 

16. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 
Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju 
Prisavlje 14, 10000 Zagreb  

 
17. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

Uprava za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova 
Miramarska 22, 10 000 Zagreb 

 

18. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 
Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama 

      Dežmanova 10, 10 000 Zagreb 
 

19. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Brodsko-posavska 
Služba  zajedničkih upravnih i inspekcijskih poslova 
I. Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod 
 

20. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite 
Nehajska 5, 10000 Zagreb 

 
21. HŽ Infrastruktura, Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova 

Mihanovićeva 12,  10 000Zagreb  
 

22.  Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška  
            J.J. Strossmayera 11, 35 400 Nova Gradiška 
 

23.  Hrvatske šume, UŠP Vinkovci 
 Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32 100 Vinkovci 

 
24.  Hrvatske autoceste d.o.o. za upravljanje, održavanje i građenje autocesta 

 Sektor za investicije i EU fondove 
 Širolina 4, 10 000 Zagreb 

 
25.  Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Slavonski Brod 

 I.G. Kovačića 58. Slavonski Brod 
 

26.  Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije 
 I. G. Kovačića 58. Slavonski Brod 

 
27.  PLINACRO d.o.o. 

 Savske cesta 88 a, 10 000 Zagreb 
 

28.  JANAF d.d. 
 Miramarska 24, 10 000 Zagreb 

 
29.  Hrvatska vodoprivreda, Slavonski Brod, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju 

Savu   
 Šetalište braće Radić 22, 35 000 Slavonski Brod 

 
30.  HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 

             Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb 
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31.  INA  d.d. , Istraživanje i proizvodnja nafte i plina 
 A. V. Holjevca 10 p.p. 555, 10 020 Zagreb 

 
32.  HOPS d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnju 

 Kupska 4, 10000 Zagreb 
 

33.  HOPS d.o.o., Prijenosno područje Osijek 
 Vukovarska cesta 217, 31000 Osijek 

 
34.  HEP ODS Elektra Slavonski Brod 

 P. Krešimira IV.  br. 11, 35 000 Slavonski Brod 
 

35.  Vodovod d.o.o. Slavonski Brod 
 Nikole Zrinskog 25, 35 000 Slavonski Brod 

 
36. Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. 

Ivana Gundulića 15D, 35 400 Nova Gradiška 
 

37. Brod-plin d.o.o. 
Trg pobjede 5, 35000 Slavonski Brod 

 
38. Plin projekt d.o.o. 

A. Stepinca 36, 35 400 Nova Gradiška 
 

39. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu 
okoliša 
P. Krešimira IV. br. 1, 35 000 Slavonski Brod 

 
40. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu 

P. Krešimira IV.  br. 1, 35 000 Slavonski Brod 
 

41. Javna ustanova Natura Slavonica 
P. Krešimira IV.  br. 1, 35 000 Slavonski Brod 

 
42. Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Šagulje“  

Trg pobjede 26a, 35 000 Slavonski Brod 
 

43. CTR-razvojna agencija Brodsko-posavske županije 
Trg pobjede 26 a, 35 000 Slavonski Brod 

 
44. Požeško-slavonska županija 

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije 
Županijska 7, 34 000 Požega 

 
45. Požeško-slavonska županija 

            Županijska 7, 34 000 Požega 
 

46. Sisačko-moslavačka  županija 
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije 
Trg bana Josipa Jelačića 6, 44 000 Sisak 

 
47. Sisačko-moslavačka  županija 

S. i A. Radića 36, 44 000 Sisak 
 

http://www.priroda-bpz.com/
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48. Osječko-baranjska županija 
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije 
Europska avenija 11, 31 000 Osijek 
 

49. Osječko-baranjska županija 
Trg Ante Starčevića 2, 31 000 Osijek 

 
50. Vukovarsko-srijemska županija 

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje vukovarsko-srijemske županije 
Glagoljaška 27,  32 100 Vinkovci 
 

51. Vukovarsko-srijemska županija 
Županijska 9, 32 000 Vukovar 

 
52.  - svi gradovi i općine Brodsko-posavske županije 

 

 

 

                                                    

 








