Izrađivač odgovora na zaprimljene primjedbe s javne rasprave za
Stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije:
IRES EKOLOGIJA d.o.o.

Jasenka Kobi, Lekenik, Upravni odjel za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije
KLASA:
URBROJ:
Sisak, 26. 04. 2022.
Primjedba

Odgovor

Zona Žažina na kojoj je planiran zahvat bioplinskog postrojenja procijenjena je
u svim sastavnicama okoliša, zajedno s ostalim zahvatima V ID PP SMŽ.
Strateškom studijom nije dovoljno obrađen i prikazan utjecaj bioplinskog postrojenja (zona, Sukladno prepoznatim negativnim utjecajima ove zone, propisane su
13, veličine 28,93 ha, Žažina) koje je planirano smjestiti u građevinskom području naselja odgovarajuće mjere zaštite okoliša, i to unutar sastavnica: Klima, Tlo, Vode,
Žažina vrlo blizu postojećih kuća.
Bioraznolikost, Krajobraz i Kulturna baština. Budući da se u daljnjem tijeku
postupka očekuje izmjena lokacije za navedenu zonu, Studija će biti revidirana
Bioplinska postrojenja se uvijek planiraju izvan građevinskih područja naselja neposredno na način da će se analizirati tj. procjenjivati utjecaj nove lokacije.
uz farme/pilićarnike iz kojih dobivaju sirovinu za svoj rad.
Sisak, 26. 04. 2022. – primjedba za knjigu primjedbi Strateške studije (uz osobni uvid)

Strateškom studijom nije prepoznat utjecaj ovakvog postrojenja u neposrednoj blizini
stanovanja, a također nije uzet u obzir niti utjecaj dovoza sirovine za rad iz udaljenih lokacija
po postojećoj infrastrukturnoj (cestovnoj) mreži.
Smatram da je strateška studija trebala prepoznati negativan utjecaj ovakvog postrojenja te
dati smjernice za izmještanje istog na drugu lokaciju (van naselja).

Marija Kušmiš, mag.oec., Javna ustanova „Park prirode Lonjsko polje“
KLASA: 351-02/22-01/01
RBROJ: 2176-144-05/91-22-04
Krapje, 20.04.2022
Primjedba

Odgovor

Predmet: Strateška studija utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko- 1. Primjedba se prihvaća te je osvrt na strateške ciljeve EU Strategije o
moslavačke županije
bioraznolikosti do 2030. godine dodan u tekst poglavlja.
-

Mišljenje, dostavlja se:
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Izrađivač odgovora na zaprimljene primjedbe s javne rasprave za
Stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije:
IRES EKOLOGIJA d.o.o.
Primjedba
Poštovani,

Odgovor
2. Primjedba se prihvaća te su u poglavlje 14.1.1. dodani ažurirani podaci o
kategorijama plovnosti rijeka unutar županije.

temeljem Obavijesti o stavljanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš V.
Izmjena dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 351-03/21-04/03, 3. Prihvaća se.
URBROJ: 2176- 08/1-22-44 od 24. ožujka 2022. godine) dostavlja se mišljenje Javne
4. Prihvaća se te je navedena rečenica korigirana
ustanova Park prirode Lonjsko polje:

1. Str. 9. u dijelu gdje se navodi Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske 5. Primjedba se prihvaća te su navedene karte korigirane.
za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/17) treba se osvrnuti na strateške ciljeve EU
6. Primjedba se prihvaća, te se u dijelu teksta unutar kojeg se nabrajaju velika
Strategije o bioraznolikosti do 2030. godine
polja unutar krajobrazne regije Nizinska područja sjeverne Hrvatske dodaje
2. Str 13. — u dijelu Riječna infrastruktura potrebno je navesti kategoriju plovnosti rijeke Save „…Mokro polje“.
i Kupe
7. Prihvaća se te je navedeni problem dodan u tekst poglavlja.
3. Str. 18. — u tekstu iznad tablice 3.5. ispraviti podatak za eksploatacijsko polje
8. Prihvaća se te je navedeni problem dodan u tekst poglavlja.
ugljikovodika Vrbak, jer isto nije aktivno 7 godina
4. Str. 71. u dijelu 3.3.5.4. Opasnost od poplava rečenicu „Poplave su prirodni fenomeni koji
se rijetko pojavljuju r čije se pojave ne mogu izbjeći..."zamijeniti sa rečenicom „Poplave su
prirodni fenomeni koji se periodički pojavljuju i čije se pojave ne mogu izbjeći..."
5. Str. 93. i 94. — na karti ekološke mreže unijeti točke lokacija budućih peradarskih sklopova
u odnosu na područja ekološke mreže
6. Str. 102. — u tekstu predzadnjeg odlomka Vizualno-doživljajne značajke krajobraza Nizinska područja sjeverne Hrvatske unutar županije dodati u zagradi gdje se nabrajaju
velika polja i Mokro polje
7. Str. 119. — poglavlje 4 Postojeći okolišni problemi koji su važni za ID Plana pod šume
šumarstvo dodati okolišni problem/pritisak „propadanje poplavnih nizinskih šuma zbog
bolesti (Chalara fraxinea) i štetnika mrežaste hrastove stjenice (Corythucha arcuata)
8. Str. 119. — poglavlje 4 Postojeći okolišni problemi koji su važni za ID Plana pod Divljač i
lovstvo dodati okolišni pritisak „smanjenje brojnosti srneće i jelenske divljači zbog nametnika
velikog američkog metilja"
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Izrađivač odgovora na zaprimljene primjedbe s javne rasprave za
Stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije:
IRES EKOLOGIJA d.o.o.

Sandra Zokić, prof., Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište
KLASA: 350-02/22-01/163
URBROJ: 525-06/198-22-2
Zagreb, 22. travnja 2022.
Primjedba
…
U dijelu provođenja postupka Strateške studije utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna
Prostornog Plana Sisačko moslavačke županije sukladno članku 63. Zakona o zaštiti
okoliša ( „Narodne novine br. 80/13,153/13 78/15, 12/18 i 118/18 ) iz predmetne se Studije
preuzimaju mjere zaštite okoliša, koje obuhvaćaju opće mjere, te mjere ublažavanja utjecaja
izmjene plana na sastavnice okoliša i čimbenike u okolišu. Te bi shodno navedeno trebalo
izmijeniti Mjeru 8.1.2.za ublažavanje utjecaja za Tlo i poljoprivredno zemljište kako slijedi:
Prilikom planiranja obuhvata zahvata izbjegavati zahvaćanje poljoprivrednog zemljišta P1 i
P2 Bonitetne vrijednosti ( Lekenik /Žažina - Bioplinsko postrojenje i Topusko/ Perna - Pogon
za preradu peradi ), te preuzeti Mjeru u članak 10. Odredbi kao Mjere za sprečavanje
nepovoljnog utjecaja na okoliš.

Odgovor
Primjedba se prihvaća te su izvršene tražene korekcije u mjerama koje se tiču
poljoprivrednog zemljišta. Budući da se u daljnjem tijeku postupka, očekuju
određene korekcije i/ili promjene lokacije planiranih zona, Studija će biti
revidirana na način da će se analizirati tj. procjenjivati utjecaj novih
zona/lokacija. Nastavno na to, bit će izvršene i odgovarajuće korekcije unutar
poglavlja Mjera zaštite okoliša.

Šime Mršić, Ministarstvo poljoprivrede
Upravno područje šumarstva, lovstva i drvne industrije
KLASA: 350-02/22-01/166
URBROJ: 525-10/591-22-2
Zagreb, 28. travnja 2022.
Primjedba

Odgovor

Predmet: Zahtjev za davanje mišljenja u okviru javne rasprave na Prijedlog V. Izmjena Budući da se u daljnjem tijeku postupka, slijedom vaših primjedbi, očekuju
i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije i Strateške studije utjecaja određene korekcije i/ili promjene lokacije planiranih zona, Studija će biti
revidirana na način da će se analizirati tj. procjenjivati utjecaj novih

Zagreb, svibanj 2022.
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Izrađivač odgovora na zaprimljene primjedbe s javne rasprave za
Stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije:
IRES EKOLOGIJA d.o.o.
Primjedba
Odgovor
na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije - zona/lokacija. Nastavno na to, bit će izvršene i odgovarajuće korekcije unutar
mišljenje, daje se
poglavlja Mjera zaštite okoliša.
VEZA: KLASA: 350- 02/21-03/07, URBROJ: 2176-08/01-22-47 od dana, 25. ožujka 2022.
Poštovani,
slijedom dopisa kojim tražite mišljenje u okviru javne rasprave na Prijedlog V. Izmjena i
dopuna Prostornog plana Sisačko- moslavačke županije (dalje u tekstu: Prostorni plan) i na
Stratešku studiju utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačkomoslavačke županije (dalje u tekstu: Strateška studija), Ministarstvo poljoprivrede iz
nadležnosti upravnog područja šumarstva, lovstva i drvne industrije daje slijedeće
očitovanje:
Temeljem uvida u predmetnu dokumentaciju u dijelu koji se odnosi na šume i šumarstvo te
divljač i lovstvo utvrđeno je da se Prostornim planom planiraju građevinska područja
(naglasak na izdvojena građevinska područja za industrijsku proizvodnju, poljoprivredne
namjene (I3)) kojima se zauzimaju velike površine gospodarskih šuma uglavnom vrijedne
sjemenjače hrasta lužnjaka visokog uzgojnog oblika što je ocijenjeno kao mogući značajni
negativni utjecaj u Strateškoj studiji. Skrećemo pozornost da se krčenjem šuma i gubitkom
vrijednih površina gospodarskih šuma dovodi u pitanje racionalno planiranje i korištenje
prostora te financijska isplativost, a ujedno je upitna mogućnost realizacije planiranih
projekata. Ministarstvo poljoprivrede iz nadležnosti upravnog područja šumarstva, lovstva i
drvne industrije pod brojem KLASA: 351-03/22-01/2, URBROJ: 525-11/0596 -22-2 OD 16.
veljače 2022. veza vaš broj: KLASA: 351-03/21-04/03, URBROJ: 2176/01-08/1-21-3 od 30.
prosinca 2021. dostavilo je na vaše traženje mišljenje o sadržaju obuhvata podataka
strateške studije za predmetne izmjene Prostornog plana, a u kojem je pod Mjerama zaštite
šuma i šumarstvo te divljač i lovstvo između ostalog jasno naznačilo očuvanje cjelovitih
šumskih kompleksa. Slijedom navedenog potrebno je izostaviti iz obuhvata planiranih
građevinskih područja površine vrijednih gospodarskih šuma. Kartografske prikaze
definiranih građevinskih područja bez površina vrijednih gospodarskih šuma iskazati u
prihvatljivom mjerilu. Sve navedeno izvršiti u suradnji s nadležnim šumarskim službama
služeći se relevantnim podacima iz šumskogospodarskih planova referentnog područja te
vrijedne gospodarske šume ne planirati unutar građevinskih područja radi dugoročno
određenih ciljeva i načina gospodarenja šumama toga područja. Slijedom izvršenog uvida i
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Primjedba
Odgovor
potrebite analize iz koje će biti razvidno korištenje i namjena prostora u odnosu na
gospodarske šume iste treba izostaviti iz prikaza građevinskih područja Prostornog plana
(izmijeniti tekstualne i grafičke dijelove Prostornog plana). Slijedom navedenog potrebno je
u predmetnoj Strateškoj studiji izmijeniti i dopuniti Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja
na okoliš za šume i divljač i ugraditi u Prostorni plan. Iste dopuniti i u odnosu na prepoznate
utjecaje planiranih građevinskih područja u užoj zoni s izravnim utjecajem te u odnosu na
širu zonu s neizravnim utjecajem na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo.
Slijedom navedenog dostavlja se mišljenje kako je gore naznačeno u cilju ublažavanja
pritiska na vrijedne površine gospodarski šuma i mogućnosti realizacije projekata koji se
planiraju unutar građevinskih područja.

izv.prof.dr.sc. Vili Beroš, dr.med., Ministarstvo zdravstva
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
KLASA: 351-03/22-01/03
URBROJ: 534-03-3-2/10-22-04
Zagreb, 21. travnja 2022.
Primjedba

Odgovor

PREDMET: Javna rasprava Prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko- Primjedba se prihvaća te je navedeno korigirano.
moslavačke i Strateške studije utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana
Sisačko-moslavačke županije - mišljenje, daje se
Veza: KLASA: 350-02/21-03/07, URBROJ: 2176-08/01-22-47, od 25. ožujka 2022.
Poštovani,
Ministarstvo zdravstva zaprimilo je Vaš dopis, veza gornja, kojim tražite mišljenje o primjeni
posebnih propisa dokumenata i zahtjeva, a koji su od utjecaja za Plan ili Studiju. Ovim putem
Vas obavještavamo da u dokumentu „Strateška studija utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna
Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije", iz ožujka 2022., objavljenog na mrežnom
poslužitelju Sisačko-moslavačke županije, na str. 186. je potrebno ažurirati navođenje
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Primjedba
Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna
dopuštenih indikatora buke („Narodne novine", br. 117/18 i 146/21).

Zagreb, svibanj 2022.

Odgovor
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