
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

Upravni odjel za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i obnovu 

Rimska 28, SISAK 
 

KLASA:. 351-03/21-04/03 

URBROJ:2176-08/01-22-52 

Sisak,  16. svibanj 2022. godine 

 

Predmet:  Izvješće o prispjelim mišljenjima/primjedbama tijekom javnog uvida/rasprave Strateške 

studije utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije  

(Izvješće se odnosi samo na primjedbe pristigle za Stratešku studiju) 

 

Uvod: 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i članka 5. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17), župan Sisačko-moslavačke županije je dana 29. 

prosinca 2021. godine donio Odluku o započinjanju postupaka SPUO V. ID PP SMŽ, KLASA:351-03/21-

04/03, URBROJ: 2176 /01-02-21-2.  

Nakon provedenog postupaka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš (Dopis s 

pozivom za dostavu mišljenja o sadržaju SSUO je poslan 30.12.2021.; 31. prosinca 202. godine je 

dobiveno rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da su V. ID PP prihvatljive za ekološku 

mrežu; 30.prosinca2021. je objavljena informacija o započinjanju postupaka strateške procjene 

utjecaja na okoliš; 7. veljače 2022. je izrađeno Izvješće o prispjelim mišljenjima u postupku određivanja 

sadržaja Strateške studije;  7. veljače 2022. je donesena Odluka o konačnom sadržaju Strateške studije, 

a istog datuma je osnovano stručno povjerenstvo za ocjenu Strateške studije) proveden je postupak 

izrade SSUO te je 18. 3. 2022. godine Povjerenstvo donijelo mišljenje na Stratešku studiju utjecaja na 

okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije. 

Dana 24. ožujka 2022. godine objavljena je na oglasnoj ploči te web stranicama Obavijest o stavljanju 

na javnu raspravu Plana i Strateške studije, a ista je objavljena u Večernjem listu 25. ožujka 2022. 

godine. 

Javni uvid i rasprava su trajali trideset dana i to od 2. travnja 2022. do 2. svibnja 2022. godine.  

Tijekom javne rasprave održano je javno izlaganje 12. travnja 2022. godine.  

Na javnom izlaganju su postavljena sljedeća pitanja/primjedbe vezane uz Stratešku studiju: 

-Dorica Matešić (predstavnica Hrvatskih šuma – UPŠ Karlovac) postavlja pitanje o usklađenosti Plana i 

Strateške studije s podacima o privatnim i državnim šumama odnosno zanimaju je propisane mjere 

zaštite šuma u kontekstu zauzimanja šuma (novim gospodarskim zonama) koje su različitih 

kategorija/kvalitete/vlasništva. 

Na upit odgovara Mario Mesarić (Ires Ekologija d.o.o.): U Strateškoj studiji na stranicama 157. i 158. 

nalaze se prikazi (preklopi) šuma i novih gospodarskih zona iz Plana. Konkretne mjere zaštite šuma su 

date za svaku zonu (u Letovaniću i u Maloj Gorici). Strateška studija je prepoznala vrijedne šume hrasta 



lužnjaka, te su date mjere zaštite šuma, dok su neke mjere zaštite šuma date kroz mjere zaštite 

bioraznolikosti. 

 

Javno pravna tijela i tijela određena posebnim propisom su dobila poseban poziv na javno izlaganje 

(dopis od 25. ožujka 2022. godine). 

Tijekom javne rasprave u Plan i Stratešku studiju su zaprimljene sljedeće primjedbe (koje se odnose na 

Stratešku studiju): 

Tijelo Datum Klasa Primjedba 

Park prirode Lonjsko 
polje (ravnateljica 
Marija Kušmiš) 

dopis 2.5.2022. 351-02/22-01/01 
2176-144-05/01-22-04  

Izmijeniti SSUO kao je 
navedeno u dopisu  
(vidi odgovore na 
primjedbe) 

Ministarstvo 
poljoprivrede (Sandra 
Zokić) 

Dopis od 22.4.2022. 
(primjedbe na plan i 
stratešku studiju) 

350-02/22-01/163 
525-06/198-22-2 

Predlaže izmijeniti pod 
mjere 8.1.2a 
(vidi odgovore na 
primjedbe) 

Ministarstvo 
poljoprivrede (Šime 
Mršić) 

Dopis 28. 04. 2022. 
(primjedbe na plan i 
stratešku studiju) 

350-02/22-01/166 
525-10/591-22-2 

Traži izmjene sukladno 
dopisu (vidi odgovore 
na primjedbe) 

Ministarstvo zdravstva 
(Vili Beroš) 

Dopis od 21. 04. 2022. 
(primjedba na plan i 
stratešku) 

351-03/22-01/03 
534-03-3-2/10-22-04 

Primjedba se odnosi na 
buku (vidi odgovore na 
primjedbe) 

 

Knjiga primjedbi za Stratešku studiju: 

Tijelo/osoba Datum Primjedba 

Jasna Kobi, Lekenik 26.4.2022. SSUO nije dovoljno obrađen utjecaj bioplinskog 
postrojenja koje je planirano u građevinskom 
području naselja Žažina (zona I-3 veličine 28,93 
ha) 
Bioplinska postrojenja se planiraju van granica 
građevinskog područja uz farme/pilićarnike. 
Strateškom studijom nije prepoznat utjecaj 
ovakvo postrojenja u neposrednoj blizini 
stanovanja, te nije uzet u obzir utjecaj dovoza 
sirovine za rad postrojenja po postojećoj 
cestovnoj mreži. 
Strateška studija je trebala dati smjernice za 
izmještanje ovakvog postrojenja na drugo 
mjesto. 

Ostale primjedbe vezane uz Stratešku studiju (ukoliko su dostavljene kao dio primjedbi na Plan) 

obrađene su u odgovorima u prilogu, dok su primjedbe na Plan obrađene u  Izvješću s javne rasprave 

Plana (Napomena: primjedbe koje su pristigle kao objedinjene za Plan i Stratešku studiju su 

odgovorene u odgovorima iz priloga). Odgovori na primjedbe koje je dao izrađivač Strateške studije se 

nalaze u prilogu ovog Izvješća. 

Prilozi: 

1) Odgovori na primjedbe 

2) Preslika knjige primjedbi 

3) Preslika dopisa Parka prirode Lonjsko polje 


