
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša 
S. i A. Radića 36, 44 000 Sisak 
 

KLASA: 351-03/16-04/02 
URBROJ: 2176/01-09/02-16-28 
Sisak, 1. srpanj 2016.  
 

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE 
Strateške studije utjecaja na okoliš  

II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije 
 
UVOD: 
 Zbog ukazanih potreba gospodarskog razvoja Županije, ali i zbog usklađivanja s novim 
zakonskim propisima, donesena je Odluka o započinjanju postupka izrade II. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: II. izmjene i dopune PP SMŽ)   
2014. godine (KLASA: 350-02/14-01/48,  URBROJ: 2176/01-01-14-4, objavljena  u Službenom glasniku 
SMŽ broj 4/2014).                  ). 

Sukladno navedenoj Odluci javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke 
županije, kao izrađivač je započeo s izradom II. izmjena i dopuna PP SMŽ.  

U postupku izrade i prikupljanja podataka i mišljenja, utvrđeno je da je za navedene izmjene i 
dopune Prostornog plana SMŽ potrebno provesti postupak strateške procjene, te je započet 
postupak strateške procjene sukladno odrednicama Zakona o zaštiti okoliša (62. – 75. Zakona) i 
Uredbi o strateškoj procjeni plana, programa na okoliš (NN 64/08). 
 

ZAKONSKI OKVIRI: 

- Temeljem članka 66. i 67. Zakona o zaštiti okoliša, započet je postupak strateške procjene 
donošenjem Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena 
i dopuna PP SMŽ (KLASA:350-02/15-03/03,  URBROJ:2176/01-02-15-1 od 2. 3. 2015. godine). 

- U skladu s člankom 66. i 68. Zakona o zaštiti okoliša, tijelo nadležno za izradu izmjena i 
dopuna plana (Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo) provodilo je postupak 
strateške procjene, na temelju Strateške studije, koju je izradio ovlašteni izrađivač – tvrtka 
Ires Ekologija d.o.o. iz Zagreba (s tvrtkom je potpisan ugovor, nakon provedenog javnog 
natječaja, sukladno Zakonu o javnoj nabavi). 

- Sukladno članku 68. Zakona o zaštiti okoliša proveden je postupak određivanja sadržaja 
Strateške studije, zatražena su mišljenja nadležnih tijela, te je donesena Odluka o sadržaju 
strateške studije KLASA:350-02/15-03/03, URBROJ:2176/01-02-15-46, dana 23. studenog 
2015. godine. Navedena Odluka je objavljena na mrežnim stranicama Županije u svrhu 
informiranja javnosti na propisan način. Budući da je prethodno proveden postupak 
prethodne ocjene utjecaja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana SMŽ za ekološku mrežu, te 
dobiveno rješenje da je potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu 
(KLASA:UP/I-612-07/15-60/32, URBROJ.517-07-2-2—15-3 od 26. ožujka 2015. godine), 
Strateška studija uz ostalo sadrži i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

- Ovlašteni izrađivač je izradio Stratešku studiju te istu dostavio naručitelju – Sisačko-
moslavačkoj županiji, koja je postupajući po odrednicama članka 72. Zakona o zaštiti okoliša 
osnovala Stručno povjerenstvo.  

 

Stručno povjerenstvo: 



-  Sukladno odredbama članka 72. Zakona o zaštiti okoliša, donesena je Odluka o osnivanju 
Stručnog povjerenstva KLASA:351-03/16-04701, URBROJ:2176/01-02-16-15, a ista je 
izmijenjena Odlukom i izmjenama i dopunama Odluke KLASA:351-03/16-04/01, URBROJ: 
2176/01-02-16-18, od  (zamijenjen je jedan član Povjerenstva na traženje Ministarstva zaštite 
okoliša i prirode). 

- Povjerenstvo je  sukladno članku 72. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša razmatralo Stratešku 
studiju na dvije sjednice i to: 

- 9. veljače 2016. godine (Stratešku studiju je bilo potrebno izmijeniti po primjedbama 
članova) 

- 26. veljače 2016. godine (Strateška studija je nakon izmjena napravljenih temeljem 
primjedaba članova Stručnog povjerenstva prihvaćena). Na drugoj sjednici 
Povjerenstvo je donijelo mišljenje KLASA: 351-03/16-04/01,URBROJ:2176/01-09-16-14 
od 26. veljače 2016. godine, koje se nalazi u prilogu 3. ovog izvješća. 

 

Budući da je Odlukom o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije donesenom 
24. 11. 2015. godine („Službeni glasnik SMŽ“ broj 30/15)  došlo do spajanja dva odjela i to: Upravnog 
odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo i Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode, provedbu 
zakonski propisane procedure donošenja Strateške studije i II. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Sisačko-moslavačke županije je nastavio Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša. 
 

Javna rasprava i uvid: 
 Sukladno članku 67. i 166. Zakona o zaštiti okoliša i članku 15. Uredbe donesena je 26. veljače 
2016. godine Odluka o stavljanju na javnu raspravu Strateške studije i II. izmjena i dopuna PP SMŽ 
(KLASA:351-03/16-04/01, URBROJ:2176/01-02-16-15), te je Strateška studija  stavljena na javni uvid i 
raspravu istovremeno s prijedlogom II. izmjena i dopuna PP SMŽ, s time da je Plan bio na uvidu 15 
dana, a Strateška studija 30 dana, odnosno od 8. ožujka do 8. travnja 2016. godine (prilog 1. i 1A.) 

Odluka o javnoj raspravi i uvidu je objavljena u Večernjem listu od  1. ožujka 2016. (prilog 2.), 
Odluka je mijenjana u dijelu koji govori o dužini trajanja uvida  (po prvoj Odluci Strateška studija 
trebala je biti na uvidu 15 dana kao i II. izmjene i dopune PP SMŽ,  ali je, sukladno mišljenju 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode, javni uvid produžen za Stratešku studiju za još 15 dana, 
odnosno ukupno 30 dana. Izmjena odluke objavljena je u Večernjem listu od 12. ožujka 2016. godine. 

Odluka o javnoj raspravi i uvidu, Odluka o izmjeni i dopuni odluke o javnoj raspravi i uvidu, 
Strateška studija i knjiga primjedbi je bila stavljena na uvid u prostorijama Sisačko-moslavačke 
županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rimska 28, Sisak od  
8. ožujka  do 8. travnja 2016. godine. 

Dokumenti su također bili objavljeni na web stranicama Sisačko-moslavačke županije i 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode, sukladno Zakonu (prilog 4). 

Tijekom uvida održana je i javna rasprava/izlaganje, dana 14. ožujka 2016. godine, s 
početkom u 10,00 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Sisak u 
Sisku, Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 16, a zapisnik se nalazi u prilogu  5. ovog Izvješća. 
 

Tijekom javne rasprave i uvida zaprimljena su pisana mišljenja/primjedbe od sljedećih 
subjekata: 

Subjekt koji je dao 
mišljenje 

Datum primitka 
mišljenja 

Mišljenje Napomena 

SMŽ, UO za 
gospodarstvo, 
regionalni razvoj i 
fondove EU 

23.3.2016. Obraditi obnovljive 
izvore energije 
(detaljno u prilogu 6.) 

Obrađeni su. 

Hrvatska agencija za 
okoliš i prirodu 

18.3.2016. Detaljno u prilog 6. Pristiglo poslije roka* 

Hrvatske ceste,  Sektor 23.3.2016. U Strateškoj studiji Primjedba za plan, a u 



za razvoj i strateško 
planiranje, Vončinina 3 
Zagreb 

razvrstati ceste po 
Odluci o razvrstavanju 
javnih cesta, te grafičke 
priloge uskladiti s II. 
izmjenama i dopuna PP 
SMŽ (dionica brze 
ceste Sisak – Karlovac 
od čvora Sisak do 
planirane brze ceste 
Popovača - Josipdol.  

strateškoj je obrađeno 
sukladno planu. 

Grad Glina  22.3.2016. Obilaznica grada Gline 
Pretovarna stanica i 
kazeta za zbrinjavanje 
azbesta 
Obnovljivi izvori 
energije – istražni 
prostori geotermalne 
vode (detaljno u 
prilogu 6.) 

Nije primjedba na 
stratešku.  
Obnovljivi izvori 
energije su obrađeni u 
strateškoj. 

Ministarstvo obrane, 
Zagreb 

24.3.2016. Detaljno u prilogu 6. Nije primjedba na 
stratešku studiju 

Odašiljači i veze d.o.o.   Detaljno u prilogu 6. Nije primjedba na 
stratešku studiju 

Ministarstvo turizma 21.3.2016. Detaljno u prilogu 6. Nije primjedba na 
Stratešku 

Hrvatske autoceste  Detaljno u prilogu 6. Nije primjedba na 
stratešku studiju 

Hakom d.o.o. Zagreb 18.3.2016. Primjedbe na II. 
izmjene i dopune PP 
SMŽ 

Nije primjedba na 
Stratešku studiju 

MUP PU SMŽ  Nema primjedbi - 

Franjo Vesely, dipl. ing. 
mag. teh., Donji 
Vukojevac 39, Lekenik 

10.3.2016. Detaljno u prilogu 6. Nije primjedba na 
stratešku studiju 

Hrvatske vode, VGI za 
srednju i donju Savu, 
Šetalište braće radić 
22, Sl. Brod 

26.4.2016. Detaljno u prilogu 6. 
U Strateškoj studiji 
usporediti ciljeve 
upravljanja stanjem 
voda i ciljeve iz II 
izmjena i dopuna PP 
SMŽ; procijeniti 
trenutačno 
opterećenje voda; 
procijeniti stanje rizika 
od poplava; uskladiti sa 
politikom upravljanja 
vodama; propisati 
mjere koje treba 
poduzeti 

Pristiglo poslije roka.* 

Ministarstvo zaštite 
okoliša i prirode 

18.5.2016. Detaljno u prilogu 6. Pristiglo poslije roka.* 



Ministarstvo 
poljoprivrede  

17.5.2016. Detaljno u prilog 6. Pristiglo poslije roka.* 

*Udovoljeno je i primjedbama pristiglima poslije roka, a kako bi Strateška studija bila što obuhvatnija. 
 

U knjizi primjedbi su upisana sljedeća mišljenja/primjedbe: 

Subjekt koji je dao 
mišljenje 

 
Mišljenje 

 
Napomena 

HEP Toplinarstvo d.o.o, 
Pogon Sisak 

Nije uveden objekt na biomasu u Sisku (BETO u 
južnoj industrijskoj zoni grada Siska) 

Primjedba na II 
Izmjene i dopune PP 
SMŽ, a ne na Stratešku 
studiju. 

 

Na javnom izlaganju primjedbe na stratešku studiju su bile sljedeće: 

Subjekt koji je dao 
mišljenje 

 
Mišljenje 

 
Napomena 

Joško Moser (HOPS 
d.o.o. Zagreb) 

Iz strateške studije izbaciti utjecaj 
„elektrokucije“ jer je kroz studiju utjecaja na 
okoliš 110 KV dalekovoda dokazano da nema 
utjecaja na pogibanje ptica 

Dostaviti će pisanu 
primjedbu (vidi prilog 
6.)  

Nakon provedenog uvida i rasprave sve su primjedbe analizirane i na iste su dani odgovori. 
Tabelarni prikaz mišljenja, prijedloga i primjedbi s odgovorima nalazi se u prilogu 6. ovog izvješća. 

Studija je mijenjana temeljem mišljena i to na način: 

Hrvatske ceste U poglavlju 1. Uvod, 1.1.2. Promet, 1.1.2.1. 
Cestovni promet potrebno je navesti duljinu 
razvrstanih cesta prema važećoj Odluci o 
razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ 
broj 66/15) i slijedom toga izmijeniti podatke u 
tekstu proistekle iz ovih duljina. Dalje u tekstu 

navedene duljine razvrstanih cesta… 

Komentar je uvažen i tekst na 
stranicama 3, 74, 157 Studije je 
korigiran.  

Grafike priloge na kojima su ucrtane planirane 
brze ceste i planirana državne ceste potrebno je 
uskladiti s planiranim cestama u prijedlogu II. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-
moslavačke županije. Navedena primjedba 
odnosi se na dionicu brze ceste Sisak – Karlovac 
od čvora Sisak na autocesti A11 do planirane brze 
ceste Popovača – Josipdol. Ova dionica nije 
planirana u PPŽ-u. Uz navedeno niti obilaznica 
Hrvatske Dubice nije planirana državna cesta. U 
skladu s navedenim potrebno je izmijeniti sva 
poglavlja u Strateškoj studiji u kojima se 
analiziraju ove planirane ceste.  

Grafički prilozi u Studiji su 
korigirani sukladno 
komentarima i dostavljenim 
podacima od izrađivača 
prostornog plana SMŽ. 

Grad Glina Predlažemo da se u Strateškoj studiji uvrste i 
analiziraju prostorno smješteni zahvati:  
1. Promet – obilaznice Grad Glina 
U prilogu dostavljamo presliku karte prometnog 
elaborata – prostorno – prometnog povezivanja 
Grada Glina s postojećim i planiranim cestovnim 
pravcima u okolici grad, izrađene od Instituta 
prometa i veza Zagreb, s označenim prioritetima-
obilaznica od D4 i D5 i obilaznica od C1 do C2 
(predlažemo izmjenu trase u odnosu na 
predloženo u elaboratu), te molimo da se 

Komentar je uvažen i u Studiji je 
analiziran koridor obilaznice 
Grada Gline koji je dostavljen 
od izrađivača prostornog plana.  



predložene obilaznice uvrste i analiziraju u 
Strateškoj studiji II. Izmjena i dopuna PPSMŽ.  

Ministarstvo 
zaštite okoliša 

i prirode 
 

…Prvi dio komentara se odnosi na Izmjene i 
dopune Prostornog plana… 
Prema očitovanju Uprave za klimatske promjene 
na području Hrvatske te je napravljena analiza 
utjecaja planiranih zahvata iz Prijedloga Izmjena i 
dopuna Plana na klimatske promjene. Studiju je 
potrebno nadopuniti poglavljem u kojem se 
analizira utjecaj klimatskih promjena na planirane 
zahvate i prirodne sustave. Ukoliko se za pojedine 
zahvate, odnosno prirodne sustave, utvrdi 
ranjivost za klimatske promjene, za iste je 
potrebno odrediti odgovarajuće mjere prilagodbe 
na klimatske promjene. Ukoliko se utvrdi 
ranjivost određenog područja na klimatske 
promjene isto je potrebno valorizirati unutar 
Prijedloga Izmjena i dopuna Plana. 
Za pomoć pri izradi poglavlja vezanih za klimatske 
promjene preporučamo koristiti Smjernice za 
uključivanje klimatskih promjena i bioraznolikosti 
u stratešku procjenu utjecaja na okoliš (Guidance 
on Integrating Climate Change and Biodiversity 
into Strategic Environmental Assessment) koje su 
dostupne na mrežnim stranicama MZOIP-a: 
http://www.mzoip.hr/hr/klima/zaštita-
klime.html. Smjernicama su razrađena pitanja 
kako implementacija nekog plana i programa 
utječe na klimu u smislu emisija stakleničkih 
plinova, odnosno kako klimatske promjene mogu 
utjecati na implementirani plan i program. 
Nadalje, potrebno je u oba dokumenta izraz 
„kakvoća zraka“ zamijeniti izrazom „kvaliteta 
zraka“ te ažurirati zakonske propise koji se 
odnose na zrak, 

Komentar je uvažen. Studija je 
nadopunjena procjenom 
ranjivosti određenih kategorija 
zahvata i područja na klimatske 
promjene u okviru poglavlja 8.5.  
Izraz „kakvoća zraka“ je 
zamijenjen izrazom „kvaliteta 
zraka“ na stranicama 19, 75, 
115 i 124. 

Ministarstvo 
poljoprivrede 

Poglavlje 5. Postojeći okolišni problemi, koji su 
važni za ove izmjene i dopune (str 79.) – 
potrebno je naglasiti da izraženi procesi 
depopulacije, zapuštanja ruralnih naselja 
(nedostatak obnove), prisutnost miniranih 
područja, prometne izoliranosti, gospodarske 
nerazvijenosti i slično rezultiraju između ostalog 
zapuštanjem poljoprivredne proizvodnje odnosno 
doprinose sukcesijskim procesima zapuštanja 
poljoprivrednog zemljišta, gdje je izražen i 
negativan trend plavljenja tih površina. 

Komentar je uvažen i poglavlje 
5. Postojeći okolišni problemi, 
koji su važni za ove izmjene i 
dopune je nadopunjen 
sljedećim tekstom: “Potrebno je 
naglasiti da izraženi procesi 
depopulacije, zapuštanja 
ruralnih naselja (nedostatak 
obnove), prisutnost miniranih 
područja, prometne izoliranosti, 
gospodarske nerazvijenosti i 
slično rezultiraju između 
ostalog zapuštanjem 
poljoprivredne proizvodnje 
odnosno doprinose 
sukcesijskim procesima 



zapuštanja poljoprivrednog 
zemljišta, gdje je izražen i 
negativan trend plavljenja tih 
površina. „ 

 
 

Prilozi: 
 

1. Odluka o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije s prijedlogom Plana SMŽ 
(KLASA:351-03/16-04/01, URBROJ:2176/01-02-16-15, od 26. veljače 2016. godine) 

1A. Odluka o izmjenama i dopunama odluke    
 

2. Objava javne rasprave u Večernjem listu od 1. ožujka 2016. i 12. ožujka 2016. godine 
 

3. Mišljenje stručnog povjerenstva KLASA: 351-03/16-04/01,URBROJ:2176/01-09-16-14 od 
26. veljače 2016. godine 

 
4. Obavijest o javnoj raspravi upućena tijelima i zainteresiranoj javnosti na web stranici 

Županije 
 

5. Zapisnik s javnog izlaganja 14. ožujka 2016. godine 
 

6. Očitovanja s mišljenjima, prijedlozima i primjedbama 
 
 
      
     Pročelnica 
 
     Blanka Bobetko Majstorović, dipl. ing. biol.  


