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

KLASA: 351-03/16-04/02 
URBROJ: 2176/01-09/02-16-43 
Sisak, 27. prosinca 2016.  
 

IZVJEŠĆE S PONOVNE 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 usklañivanja 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. 

Sukladno navedenoj Odluci, Zavod za prostorno ureñenje Sisačko-moslavačke županije, kao 
izrañivač je započeo s izradom II. izmjena i dopuna PP SMŽ.  

U postupku izrade i prikupljanja podataka i mišljenja, utvrñeno 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 (člancima 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 ureñenje i graditeljstvo) provodilo je postupak 
strateške procjene, na temelju Strateške studije, koju je izradio ovlašteni izrañivač – tvrtka 
Ires Ekologija d.o.o. iz Zagreba (s tvrtkom je potpisan ugovor, nakon provedenog javnog 
natječaja, sukladno zakonu koji regulira ovu materiju). 

- Sukladno članku 68. Zakona proveden je postupak odreñivanja 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 izrañivač 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 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. 
 

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. 

Odluka o javnoj raspravi i uvidu je objavljena u Večernjem listu od  1. ožujka 2016. 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 ureñenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rimska 28, Sisak od  
8. ožujka  do 8. travnja 2016. godine. 

Dokumenti su takoñer bili objavljeni na web stranicama Sisačko-moslavačke županije i 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode, sukladno Zakonu. 

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 o čemu je voñen zapisnik.  

 

Nakon provedenog uvida i rasprave sve su primjedbe analizirane i na iste su dani odgovori, te 
je Strateška studija nadopunjena.  
 Budući da je Plan promijenjen u većoj mjeri nakon prve javne rasprave i uvida, donesena je 
odluka o upućivanju Plana na ponovnu javnu raspravu i uvid. 
 Uz plan na uvidu je bila i Strateška studija. 
 

Ponovna javna rasprava i uvid: 
 Sukladno odredbama članka 22. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša donesena je 2. studenog 2016. godine Odluka o stavljanju na 
ponovnu javnu raspravu Plana i Strateške studije o utjecaju na okoliš II. izmjena i dopuna PP SMŽ 
(KLASA:351-03/16-04/02, URBROJ:2176/01-02-16-31), te je Strateška studija  stavljena na ponovni 
javni uvid i raspravu istovremeno s izmijenjenim prijedlogom II. izmjena i dopuna PP SMŽ, u trajanju 
8 dana, odnosno od 14. studenog do 22. studenog 2016. godine. 

Poziv za sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi i uvidu je objavljen u Večernjem listu od 
subote, 5.studenoga 2016. (prilog 1.), Odluka o ponovnoj javnoj raspravi i uvidu, Strateška studija i 
knjiga primjedbi je bila stavljena na uvid u prostorijama Sisačko-moslavačke županije, Upravnog 
odjela za prostorno ureñenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rimska 28, Sisak od  14. studenog do 22. 
studenog 2016.godine. 

Dokumenti su takoñer bili objavljeni na web stranicama Sisačko-moslavačke županije i 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije broj 25/2016,  
sukladno Zakonu. 

Tijekom uvida održana je i javna rasprava/izlaganje, dana 16. studenog 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  14. ovog Izvješća. 

Tijekom javne rasprave/uvida zaprimljena su pisana mišljenja/primjedbe od sljedećih 
subjekata: 
Vodoopskrba 
Kupa,d.o.o.Petrinja 

23.11.2016. Stranica 31. Točka 3.2.2.1. 
Površinske vode; gdje se 
spominje Uredba o standardu 
kakvoće vode NN 73/13 treba 
navesti i ostale izmjene i 
dopune NN73/13, 151/14, 
78/15, 61/16. 

Komentari su uvaženi i 
korekcije su napravljene na 
stranicama 31 i 35 u Studiji.  



Točka 3.2.3Vodoopskrbni 
sustav-Tablica 3.9.Postojeći 
vodozahvat i vodocrpilišta na 
području Županije (Plan 
razvitka vodoopskrbe na 
području Sisačko-moslavačke 
županije), koriste se 
zastarjele informacije. 
Vodozahvat: Novo 
Selište/Vodoopskrbni sustav 
je Petrinja – Sisak, budući da 
trasa prema Lekeniku pripada 
drugom vodocrpilištu i 
drugom vodoopskrbnom 
sustavu/distributeru. 

Hrvatska agencija za okoliš i 
prirodu 

29.11.2016. Strateška studija nije 
sagledala i analizirala moguće 
utjecaje planiranih mostova, 
trasa željezničke pruge i 
pristaništa na ciljeve 
očuvanja i cjelovitost 
područja ekološke mreže, kao 
niti na zaštićena područja, 
bioraznolikost i krajobrazne 
vrijednosti, te ju je u tom 
smislu nužno dopuniti, 
posebice u poglavlju6. 
(Glavna ocjena prihvatljivosti 
Izmjena i dopuna Prostornog 
plana Sisačko-moslavačke 
županije za ekološku mrežu) i 
u poglavlju 8. (Utjecaji 
izmjena i dopuna na okoliš)-
potpoglavlju 8.6.(Priroda)- 
potpoglavlja 
8.6.1.Bioraznolikost, 
8.6.2.Zaštićena područja i 
8.6.3.Krajobraz. Temeljem 
ocjene utjecaja odnosno 
zaključaka Strateške studije 
potrebno je gore navedene 
planirane objekte prometne 
infrastrukture ostaviti u Planu 
(uz definirane mjere zaštite) 
ili ih brisati iz Plana. 

Strateška studija je analizirala 
sve kategorije zahvata 
temeljem podloga koje su 
dostavljene od izrañivača 
Plana.  
Koridori planiranih 
željezničkih pruga su već bili 
ucrtani u plan prije Izmjena i 
dopuna prostornog plana i 
nisu predmet Izmjena i 
dopuna prostornog plana.  
Sva pristaništa koja se 
planiraju za 
upisivanje/prenošenje u 
prostorni plan SMŽ su već 
postojeća i ovim Izmjenama i 
dopunama nema novo 
planiranih pristaništa te su 
sukladno tome ne analizira 
njihov utjecaj na okoliš. 
Prijedlogom II. ID PPSMŽ za 
ponovnu javnu raspravu 
planiran je novi most  izmeñu 
Tišine Erdedske i Tišine 
Kaptolske u Općini Martinska 
Ves, radi bolje povezanosti 
Tišine Erdedske sa gradom 
Siskom kao urbanim 
središtem.  Do planirane 
lokacije mosta postoje 
prometnice, jer su na toj 
lokaciji obale povezane 
skelom.  Skela kao prijevozno 
sredstvo ne zadovoljava 
potrebe današnjeg 
stanovništva (kvalitetom, 
brzinom, raspoloživosti, 
sigurnosti prometa), a za 
vrijeme visokog vodostaja je 
nije uopće moguće koristiti. 
Studijom je u poglavlju 6.4 
Zaključak o utjecaju Izmjena 
i dopuna Prostornog plana 
Sisačko-moslavačke županije 
na ekološku mrežu navedeno 
da: „izgradnja mosta može 
imati kratkotrajan negativan 
utjecaj u vidu zamućenja i 
privremenih promjena 
fizikalnih i kemijskih 
karakteristika vode“, te se 
kao mjera ublažavanja 
negativnih utjecaja navodi: 
„Prilikom gradnje mosta 
preko rijeka koje su područja 
ekološke mreže očuvati 
stalnu povoljnu količinu vode 



i vodni režim nizvodno od 
lokacije prijelaza.“  

Odašiljači i veze d.o.o. 28.11.2016. U poglavlju 12 Preporuke i 
zaključci studije, preporuku 
za brisanje iz prostornog 
plana, zbog potencijalno 
neprihvatljivih negativnih 
utjecaja, planirani antenski 
stup na Petrovoj gori, 
odnosno planirani antenski 
stup na Velikom Petrovcu. 
Napominju kako je ova  
preporuka krajnje 
neprihvatljiva. U nastavku 
slijede argumenti, (opširno u 
privitku.) 

Temeljem rezultata strateške 
studije i rada stručnog 
povjerenstva zaključeno je 
kako se zbog značajnog 
negativnog utjecaja 
(neprihvatljivog) na okoliš 
predlaže ne upisivanje u 
prostorni plan 
telekomunikacijskih stupova 
koji se planirani na području 
značajnog krajobraza.  

HOPS d.o.o. Zagreb 14.11.2016. U cijeloj studiji je potrebno 
razlikovati srednje naponske 
(10, 20, 30 i 35kV) od 
visokonaponskih 
dalekovoda(110,220 i 400kV) 
. Na visokonaponskim ne 
dolazi do elektrokucije ptica 
zbog velikog razmaka izmeñu 
faznih vodiča 
-Na str.105 preformulirati 
rečenicu „Kolizija te 
posljedično elektrokucija 
ptica na električnim 
naponskim mrežama 
predstavljaju veliku opasnost 
za opstanak lokalnih 
populacija“. Naime, ne 
postoji nužno kauzalitet 
izmeñu kolizije i elektrokucije 
ptica.  
-izraz „električne naponske 
mreže“ zamijeniti izrazom 
„električne mreže“, 
-u cijeloj studiji a posebice na 
str. 106, 110, 165, 168 
obrisati konstataciju da 
„dalekovode treba planirati 
samo unutar postojećih 
koridora“ jer ista može biti 
ograničenje za budući razvoj i 
izgradnju prijenosne mreže i 
elektroenergetskog sustava u 
cjelini, te za sigurnost 
opskrbe kupaca električne 
energije. Dalekovode je 
moguće projektirati i graditi 
na način da se izbjegne ili 
minimizira negativan učinak 
na ekološku mrežu i poglavito 
ptice. 
-u cijeloj studiji riječ 
„kablova“ promijeniti u 
„kabela“. Potrebno je 
naglasiti da je postavljanje 
energetskih VN kabela pod 
zemlju značajno skuplje od 
nadzemnih vodova te takvu 
izvedbu treba koristiti samo 
kada su iscrpljene sve ostale 
tehničke mogućnosti-
nadzemne dalekovode je 
moguće projektirati i graditi 
na način da se izbjegne ili 
minimizira negativan učinak 
na ekološku mrežu i poglavito 
ptice. 

Tekst na stranici 105. je 
revidiran te sada glasi: 
„Kolizija te posljedično 
moguća elektrokucija ptica 
na električnim mrežama 
predstavlja veliku opasnost 
za opstanak lokalnih 
populacija.“.  
Mjera koja se odnosi na 
planiranje dalekovoda unutar 
područja značajnih za ptice je 
preformulirana i sada glasi:  
„Unutar Područja očuvanja 
značajnih za ptice 
(HR1000004 Donja Posavina, 
HR1000003 Turopolje, 
HR1000010 Posavlje s 
ribnjacima) dalekovode u 
pravilu planirati unutar već 
postojećih koridora.“ 
Pojam kablova je zamijenjen 
sa pojmom kabela na 
stranicama 110, 168 i 191.  



Hrvatske šume  Nema primjedbi  Pristiglo nakon roka 
 

U tijeku javnog izlaganja izmijenjenog prijedloga Plana sa Strateškom studijom, kao niti u 
knjizi primjedbi nije bilo primjedbi na Stratešku studiju, već su se primjedbe odnosile na Plan. 

 

Nakon provedenog ponovnog uvida i rasprave sve su primjedbe analizirane i na iste su dani 
odgovori, a  Strateška studija nije značajnije mijenjana (osim u dijelu kako je navedeno u prethodnoj 
tablici). 

 
Privitak izvješća: 
 

1. Objava javne rasprave u Večernjem listu od 5. studenog 2016.  godine. 
2. Obavijest o javnoj raspravi upućena tijelima i zainteresiranoj javnosti na web stranici 

Županije 
3. Zapisnik s ponovnog javnog izlaganja s popisom prisutnih 

 
 

 


