
               
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša
S. i A. Radića 36
HR-44000 Sisak
tel: +385 44 540204

KLASA: UP/I-351-03/17-03/03
URBROJ: 2176/01-09-17-9
Sisak, 23. lipnja 2017.

Upravni  odjel  za  prostorno  uređenje,  graditeljstvo  i  zaštitu  okoliša  Sisačko-
moslavačke županije, temeljem članka 76. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine” broj 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008,
36/2009,  150/2011,  144/2012,  19/2013  -  pročišćeni  tekst  i  137/2015),  članka  84.
Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/2013 i 78/2015), članka 6. stavka 2.
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine” broj 61/2014 i 3/2017),
te članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti  prirode („Narodne novine”  broj  80/2013),  u
postupku  ocjene  o  potrebi  procjene  utjecaja  na  okoliš  za  zahvat  Zaštita  od  poplave
naselja Kraljeva Velika, u Općini  Lipovljani,  nositelja  zahvata Hrvatskih voda, VGO za
srednju i donju Savu,  Šetalište braće Radića 22, Slavonski  Brod, OIB: 28921383001,
donosi

RJEŠENJE

I.
Za zahvat Zaštita od poplave naselja Kraljeva Velika, u Općini Lipovljani, nositelja

zahvata Hrvatskih voda, VGO za srednju i donju Savu, koji se sastoji od izgradnje nasipa
ukupne  duljine  4270  m,  s  procjednim  kanalom  na  zaobalnoj  strani  i  pojasom  za
održavanje nasipa širine 3 m sa svake strane, potrebno je provesti postupak procjene
utjecaja na okoliš.

II.
Studija utjecaja zahvata na okoliš  mora sadržavati  poglavlja  kako je određeno

Prilogom IV. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš,  te poglavlje koje obrađuje
utjecaje zahvata na ekološku mrežu sukladno članku 8. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti
za  ekološku  mrežu  („Narodne  novine”  broj  146/2014)  i  Rješenju  KLASA:  UP/I-351-
02/16-06/68, URBROJ: 2176/01-09-17-5, kojega je 27. veljače 2017. godine donio ovaj
Upravni odjel.

Studija utjecaja na okoliš također mora sadržavati:
 podatke o dosadašnjoj saturaciji tla vodom,
 podatke o dosadašnjoj dinamici plavljenja područja na koje će zahvat utjecati,
 utjecaj zahvata na saturaciju tla vodom,
 utjecaj zahvata na dinamiku plavljenja područja na koje će zahvat utjecati,
 utjecaj zahvata na šumska staništa Parka prirode Lonjsko polje na području na

koje će zahvat utjecati,
 utjecaj zahvata na sušenje jasena na području na koje će zahvat utjecati,
 utjecaj zahvata na poplavne šume hrasta lužnjaka, obzirom na moguće promjene

razine podzemne vode koje će zahvat prouzročiti,
 utjecaj na stabilnost šumskog ekosustava na trasi izvođenja zahvata,
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 mogući utjecaj na šume u slučaju incidentnih situacija prilikom izvođenja zahvata,
 mjere  sprečavanja  ili  ublažavanja  utjecaja  zahvata  u  slučaju  da  se  utvrdi

negativan utjecaj prema prethodnim točkama.

III.
Zahtjev  za  procjenom  utjecaja  na  okoliš  podnosi  se  ovom  Upravnom  odjelu

sukladno članku 80. Zakona o zaštiti  okoliša i  Uredbi  o procjeni  utjecaja  zahvata na
okoliš.

OBRAZLOŽENJE

Dana  21.  ožujka  2017.  godine  ovaj  Upravni  odjel  primio  je  zahtjev  nositelja
zahvata  Hrvatskih  voda,  VGO  za  srednju  i  donju  Savu,  Šetalište  braće  Radića  22,
Slavonski Brod, OIB: 28921383001, za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okoliš za zahvat Zaštita od poplave naselja Kraljeva Velika. 

U Elaboratu zaštite okoliša, kojega je izradila ovlaštena osoba, trgovačko društvo
Vodoprivredno-projektni  biro d.d.  iz  Zagreba, Ulica grada Vukovara 271, navedeno je
sljedeće:

 zahvat će se izvoditi na području Općine Lipovljani, na više katastarskih čestica
katastarske općine Kraljeva Velika,

 zahvat će se sastojati od izgradnje nasipa, procjednog kanala na zaobalnoj strani
nasipa i pojasa održavanja nasipa širine 3 m sa svake strane nasipa,

 predložene su dvije varijante zahvata, prva u duljini od 4.794,30 m, i druga u
duljini  od  4.270,58  m,  od  kojih  je  druga  ocijenjena  povoljnijom  zbog  većeg
volumena dostupnog za prihvat vode i manje duljine,

 svrha zahvata je zaštita naselja Kraljeva Velika od poplave.

Kao mogući utjecaji na okoliš navedeni su:
 prilikom izvođenja zahvata – akcidentne situacije koje mogu utjecati na vodu i tlo,

uznemiravanje  životinja  prilikom  izvođenja  radova,  gubitak  dijela  šumskog
staništa, nastanak buke, prašine i ispušnih plinova iz korištene mehanizacije, te
mogućnost unošenja alohtonih vrsta,

 tijekom  korištenja  zahvata  –  zaposjedanje  12  ha  poljoprivrednih  i  šumskih
površina,  te  sprečavanje  prodora  vode  iz  Lonjskog  polja  do  naselja  Kraljeva
velika.

Temeljem članka 26.  Uredbe o procjeni  utjecaja  na  okoliš,  ovaj  Upravni  odjel
zatražio je 31. ožujka 2017. godine mišljenja od sljedećih tijela:

1. Općina Lipovljani,
2. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno

gospodarstvo,
3. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije,
4. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Zagreb, Šumarija Lipovljani
5. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ.

Do 9. svibnja 2017. godine, ovaj Upravni odjel primio je mišljenja sljedećih tijela:
1. Županijska  uprava  za  ceste  Sisačko-moslavačke  županije  –  u  Elaboratu  je

pogrešno navedeno da trasa zahvata ide lokalnom cestom LC 33139, te budući da
trasa  zahvata  dijelom  ide  nerazvrstanom prometnicom,  Županijska  uprava  za
ceste nije nadležna za davanje mišljenja,

2. Hrvatske šume d.o.o. - potrebno je provesti procjenu utjecaja na okoliš, budući da
Elaboratom nije adekvatno obuhvaćen utjecaj zahvata na šumske ekosustave, a
budući  da  se  zahvatom mijenja  režim površinskih  i  podzemnih  voda,  što  ima
negativan utjecaj na šume.

2/5



Ostala pozvana tijela nisu u dostavila svoja mišljenja.

Razmotrivši mišljenje Hrvatskih šuma d.o.o i Elaborat zaštite okoliša za predmetni
zahvat, u odnosu na kriterije iz Priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
(naročito  sposobnost  apsorpcije  (prilagodbe)  prirodnog  okoliša),  a  uzevši  u  obzir
činjenicu da Elaboratom zaštite okoliša nisu obrađeni relevantni utjecaji  zahvata, ovaj
Upravni odjel prihvatio je mišljenje Hrvatskih šuma d.o.o. da je za predmetni zahvat
potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš KLASA:
UP/I-351-03/17-03/03,  URBROJ:  2176/01-09-16-2,  od  31.  ožujka  2017.  godine,
objavljena je  na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke  županije.  Do 9. svibnja
2017. godine nije pristigla niti jedna primjedba, odnosno mišljenje, javnosti.

Dana 15. svibnja 2017. godine ovaj Upravni odjel je, sukladno članku 83. Zakona
o zaštiti okoliša, zatražio, te 20. lipnja 2017. godine primio, očitovanje Hrvatskih šuma
d.o.o.,  UPŠ  Zagreb,  Ur.  broj  ZG-06-17-541/06-IF,  od  13.  lipnja  2017.  godine,  o
obveznom sadržaju studije utjecaja na okoliš. U očitovanju, Hrvatske šume d.o.o. navode
da bi studija utjecaja na okoliš trebala sadržavati sljedeće:

 podatke o dosadašnjoj saturaciji tla vodom,
 podatke o dosadašnjoj dinamici plavljenja područja na koje će zahvat utjecati,
 utjecaj zahvata na saturaciju tla vodom,
 utjecaj zahvata na dinamiku plavljenja područja na koje će zahvat utjecati,
 utjecaj zahvata na šumska staništa Parka prirode Lonjsko polje,
 utjecaj zahvata na sušenje jasena na području na koje će zahvat utjecati,
 utjecaj zahvata na poplavne šume hrasta lužnjaka, obzirom na moguće promjene

razine podzemne vode koje će zahvat prouzročiti,
 utjecaj na stabilnost šumskog ekosustava na trasi izvođenja zahvata,
 mogući utjecaj na šume u slučaju incidentnih situacija prilikom izvođenja zahvata,
 mjere  sprečavanja  ili  ublažavanja  utjecaja  zahvata  u  slučaju  da  se  utvrdi

negativan utjecaj prema prethodnim točkama.

Prethodna  ocjena  prihvatljivosti  zahvata  za  ekološku  mrežu  provedena  je  u
posebnom postupku, te je ovaj Upravni odjel 27. veljače 2017. godine donio Rješenje
KLASA: UP/I-351-02/16-06/68, URBROJ: 2176/01-09-17-5, kojim je određena obaveza
provedbe glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Sukladno članku 77.
stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, glavna ocjena provodi se u sklopu postupka procjene
utjecaja na okoliš.

Slijedom navedenoga, riješeno je kao u izreci.

Upravna pristojba prema Tar. br. 1. i Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(„Narodne novine” broj 8/2017 i 37/2017) u ukupnom iznosu od 70,00 kuna, nalijepljena
je i poništena na zahtjevu.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike
u roku od petnaest (15) dana od dana dostave.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša Sisačko-moslavačke županije, S. i A. Radića 36 u Sisku, pisano, neposredno ili
poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik. Na žalbu se, sukladno Tar. br. 3. Uredbe
o upravnim pristojbama, plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna.

Pročelnica

Blanka Bobetko-Majstorović,
dipl.ing.biol.

Dostaviti:
1. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radića 22, 35000

Slavonski brod
2. spis

Na znanje:
3. Ministarstvo  zaštite  okoliša  i  prirode,  Uprava  za  procjenu  utjecaja  na  okoliš  i

održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
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4. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,
10000 Zagreb
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