REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 350-01/19-01/02
URBROJ: 2176/18-01-19-33
Topusko, 02.01.2020.
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13,
78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i članka 47. Statuta Općine Topusko
(„Službeni vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18), općinski
načelnik Općine Topusko dana 02. siječnja 2020. godine, donio je
ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko
Članak 1.
Ovom Odlukom započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš III. izmjena o dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko (u daljnjem tekstu:
Izmjene i dopune PPUO Topusko).
Postupak izrade Izmjena i dopuna PPUO Topusko započeo je donošenjem Odluke o
izradi III. izmjena o dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko (“Službeni vjesnik”
broj 39/19).
Članak 2.
Nositelj izrade Izmjena i dopuna PPUO Topusko i tijelo nadležno za provođenje
postupka ocjene o potrebi strateške procjene je Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko.
Stručni izrađivač Izmjena i dopuna PPUO Topusko je Javna ustanova zavod za
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, Trg bana Josipa Jelačića 6, 44 000 Sisak.
Članak 3.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Topusko izrađuju se radi:
- usklađenja postojećeg PPUO Topusko sa donesenim zakonima i propisima koji imaju
utjecaj na prostorno planiranje
- usklađenja sa Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije“ br. 4/01., 12/10. i 10/17.)
- usklađenja sa zahtjevima koje nadležna javnopravna tijela dostavljaju na temelju
članka 90. Zakona o prostornom uređenju

-

-

usklađenja sa prihvaćenim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, dostavljenih na osnovu
obavijesti o izradi III. ID PPUO Topusko
izrade grafičkog dijela Plana u službenom projekcijskom koordinatnom sustavu
Republike Hrvatske (HTRS96/TM)
analize građevinskih područja svih naselja te njihove korekcije nakon utvrđivanja
neizgrađenih (uređenih i neuređenih) i izgrađenih dijelova građevinskog područja
naselja
analize i korekcije svih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja koja su
planirana za sve namjene osim za stambenu (gospodarska, sportska i dr.)
analize cjelokupne infrastrukture (uključivo i komunalnu infrastrukturu) te usklađenja
iste u skladu sa zahtjevima tijela određenih posebnim propisima
preispitivanja i određivanja zaštitnih zona crpilišta
usklađivanje administrativnih granica sa službenim granicama iz Središnjeg registra
prostornih jedinica (DGU).
Članak 4.

Osnovni cilj III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko je
optimalnim razmještajem različitih namjena na području Općine Topusko i odredbama za
provedbu Plana, omogućiti funkcionalni, ravnomjerni, održivi prostorni razvoj, usklađen s
gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima uz uvažavanje prostornih osobitosti i
zaštitu integralnih vrijednosti prostora Općine Topusko.
Članak 5.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i
dopuna PPUO Topusko provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne
novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne
novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i to
sljedećim redoslijedom:
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko započet će postupak ocjene o potrebi strateške
procjene Izmjena i dopuna PPUO Topusko u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko pribavit će mišljenja tijela i osoba određenih
posebnim propisima (navedeni u članku 6. Odluke), te će se istima, uz zahtjev za davanje
mišljenja o potrebi strateške procjene dostaviti: Odluku o izradi III. izmjena o dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Topusko (“Službeni vjesnik” broj 39/19) i ovu Odluku
radi uvida u ciljeve i razloge donošenja te izrade Izmjena i dopuna PPUO Topusko radi
uvida u programska polazišta iste.
3. Tijela i osobe određene posebnim propisom iz članka 7. ove Odluke, dati će mišljenje o
potrebi strateške procjene, te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, dostaviti
Nositelju izrade.
4. Zahtjev se obvezno dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi za zaštitu
prirode koja u okviru postupka ocjene provodi postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti
Izmjena i dopuna PPUO Topusko za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode.
Ako Ministarstvo zaštite okoliša i energetike isključi mogućnost značajnih negativnih
utjecaja Izmjena i dopuna PPUO Topusko na ekološku mrežu, dat će mišljenje da su
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Izmjena i dopuna PPUO Topusko prihvatljive za ekološku mrežu. Ako Ministarstvo ne
isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Izmjena i dopuna PPUO Topusko na
ekološku mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene
prihvatljivosti za ekološku mrežu u kojem se slučaju obvezno provodi i postupak
Strateške procjene.
Prije donošenja Odluke u postupku ocjene u kojem Općina potvrđuje da za Izmjene i
dopune PPUO Topusko jeste potrebno ili nije potrebno provesti postupak strateške
procjene, Općina je dužna o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije,
pri čemu je obvezano dostaviti prijedlog Odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka
ocjene.
Ako se nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, u postupku ocjene o potrebi
strateške procjene utvrdi da Izmjene i dopune PPUO Topusko imaju vjerojatno značajan
utjecaj na okoliš, općinski načelnik Općine Topusko donosi odluku o obvezi provedbe
strateške procjene.
Ako se nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, u postupku ocjene o potrebi
strateške procjene utvrdi da Izmjene i dopune PPUO Topusko nemaju vjerojatno
značajan utjecaj na okoliš, općinski načelnik Općine Topusko donosi odluku da nije
potrebno provesti stratešku procjenu.
O odlukama iz točke 7. i 8. Općina je dužna informirati javnost i zainteresiranu javnost
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite od okoliša.
Članak 6.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna
PPUO Topusko, sudjelovat će sljedeća tijela i osobe:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica
grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Sisku, Nikole Tesle 17, 44000 Sisak
3. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša, Rimska 28, 44000 Sisak
4. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i
ruralni razvoj, S. i A. Radića 36, 44000 Sisak
5. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačkomoslavačke županije, Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača
6. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Ulica kralja Tomislava 1,
44000 Sisak
7. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb
8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Šetalište braće
Radića 22, 25000 Slavonski Brod
9. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Banovina“, Obala
Ruđera Boškovića 11, 44000 Sisak
10. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9, 10110 Zagreb
11. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, A. Cuvaja 16, 44000
Sisak
12. HŽ Infrastruktura, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb

13. Hrvatske šume, Uprava Šuma Podružnica Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1,
47000 Karlovac
14. HEP ODS d.o.o. Elektra Sisak, Kralja Tomislava 42, 44000 Sisak
15. Komunalno Topusko d.o.o., Ponikvari 77a, 44415 Topusko
16. Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Ponikvari 77a, 44415 Topusko
17. Grad Glina, Trga bana Josipa Jelačića 2, 44400 Glina
18. Općina Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 44410 Vrginmost
19. Općina Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić.
Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka, dužna su u roku od 30 dana od primitka
zahtjeva, dostaviti mišljenje o potrebi strateške procjene na temelju kriterija za utvrđivanje
vjerojatno značajnog utjecaja Izmjena i dopuna PPUO Topusko na okoliš sukladno Uredbi o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite od okoliša
(„Narodne novine“, broj 64/08), te ga dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Topusko.
Članak 7.
Prije donošenja Odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene Jedinstveni
upravni odjel Općine Topusko dužan je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke
županije.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se službenoj internet
stranici Općine Topusko (www.topusko.hr).
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