
  

 

                        
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

             OPĆINA KAPTOL 

              Općinski načelnik        

                        

KLASA: 351-01/18-01/10 

URBROJ: 2177/05-02-18-1 

Kaptol, 20. travnja  2018. godine.  

 

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) 

i članka 29. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije,  plana i programa na 

okoliš (NN broj  03/17), te članka 46. Statuta Općine Kaptol  („Službeni glasnik Općine 

Kaptol“ broj 01/18), Općinski načelnik Općine Kaptol  donosi  slijedeću 

 

 

O D L U K U 

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE 

UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA OPĆINE  KAPTOL  

 

 

I. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaptol  (u daljnjem 

tekstu II. izmjene i dopune PPUO Kaptol). Izrada II. Izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Općine Kaptol  započela je donošenjem Odluke o izradi II. Izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 02/18). 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune 

PPUO  Kaptol  provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. 

 

II. 

Stručni izrađivač Nacrta prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO Kaptol  je Zavod za 

prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega, a nositelj izrade je 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. 

 

III. 

Razlozi za izradu i donošenje II. Izmjene i dopune PPUO Kaptol  su slijedeći: 
  

- usklađenja s odredbama Zakona o prostornom uređenju i drugim posebnim 

zakonima i propisima, 

- usklađenja s Prostornim planom Požeško-slavonske županije, 

- unošenja korekcija/izmjena granica građevinskih područja prema osnovanim 

zahtjevima, 

- unošenja korekcija izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskih područja, 

odnosno određivanja uređenih i neuređenih dijelova građevinskih područja,  

- korekcija uvjeta gradnje i uređenja prostora u građevinskom području i izvan 

njega uz preispitivanje i ažuriranje Odredbi za provođenje, 

- formiranja novih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja („Kompleks 

Veleučilišta u Požegi“, „Arheološki park Kaptol – Gradci“ i „Rudnik grafita – 

Kaptol“), 



- korekcije (proširenja) površine groblja sukladno zahtjevima, 

- preispitivanja i ažuriranja postojećeg i planiranog stanja infrastrukturnih i 

prometnih sustava na području Općine, 

- redefiniranja obveza izrade urbanističkih planova, 

- usklađenja i ažuriranja stanja ekološke mreže - Natura 2000 i drugih elemenata 

koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode,  

- preispitivanja i ugrađivanja elemenata Strateške studije utjecaja na okoliš 

prostornog plana Požeško-slavonske županije, 

- usklađivanja i ažuriranja stanja zaštite kulturnih dobara na području Općine, 

- usklađivanja i ažuriranja načina, uvjeta i stanja gospodarenja otpadom na 

području Općine, 

- korekcija i ažuriranja područja istražnih prostora i eksploatacijskih polja, 

- korekcija obuhvata poplavnih područja na području Općine. 

 

 

IV. 

Obuhvat II. Izmjene i dopune PPUO Kaptol određen je administrativnim granicama 

područja Općine Kaptol, sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u 

Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06. 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 

37/13, 44/13, 45/13). 

II. Izmjene i dopune PPUO Kaptol  planirane su u tekstualnom i grafičkom dijelu. 

 

V. 

 Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni 

utjecaja, strategije,  plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz područja iz 

kojeg se II. Izmjene i dopune Plana donose i to redoslijedom provedbe, kako je utvrđeno u 

Prilogu I. ove Odluke. 

 

 

VI. 

Mišljenje da li je za II. Izmjene i dopune PPUO Kaptol potrebno provesti postupak 

glavne ocjene o prihvatljivosti izmjene plana za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja 

i cjelovitost područja ekološke mreže obavit će se prema Zakonu o zaštita prirode (NN broj 

80/13 i 15/18) i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.  

 

VII. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i 

osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke. 

 

VIII. 

Općina Kaptol  će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 

javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na Oglasnoj ploči  

Općine Kaptol  te na Internet stranicama Općine Kaptol. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

 

             Mile Pavičić, ing. 



Prilog II. Popis tijela i osoba koja sudjeluju u postupku 

 

• Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i 

održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. 

• Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, 

Županijska 7, 34000 Požega. 

• Park prirode PAPUK, Ispostava Velika, Stjepana Radića 46, 34330 Velika. 

• Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Požeško-slavonske 

županije, Županijska 7, 34000 Požega. 

• Zavod za prostorno planiranje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, 34000 

Požega. 

• Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 , Požega. 

• Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega. 

• Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Orljava -Londža“, Industrijska 13 D, 34000 

Požega. 

• Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Požega, Milke Trnine 2, 34000 Požega. 

• Županijska uprava za ceste, Matije Gubca 6, 34000 Požega. 

• Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Požega, K. Krešimira 1, 

34000 Požega. 

• MUP, PU Požeško-slavonska, Inspektorat za zaštitu od Požara Josipa Runjanina 

1, 34000 Požega. 

• HEP ODS d.o.o., DP Elektra Požega, Primorska 24, 34000 Požega. 

• Grad Kutjevo, Trg Graševine 1, 34340 Kutjevo 

• Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega. 

• Grad Orahovica, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica, 

• Općina Jakšić, Osječka 39, 343308 Jakšić. 

• Općina Velika, Zvonimirova 1a, 34330 Velika. 

• Općina Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, 33514 Čačinci. 
 

 


