Temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“,
broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. stavka 2. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“,
broj 03/17),
članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada
Pakraca“ broj, 04/09, 01/13, 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca
dana 9. rujna 2019. godine donosi
ODLUKU O PROVOĐENJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA
OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAKRACA
I.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada
Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/07., 02/12., i 03/15.), u
daljnjem tekstu: Izmjena i dopune Plana.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i
dopuna Plana provodi
Grad Pakrac u suradnji s Upravnim odjelom za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.
II.
Prije započinjanja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca , Grad Pakrac
ishodio je mišljenje Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeškoslavonske županije, KLASA: 351-03/19-01/52, URBROJ: 2177/1-06-06/17-19-2 od
23. kolovoza 2019. godine, prema kojem je za navedeni dokument potrebno
provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na
okoliš.
III.
Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana su sljedeći :
– usklađenje sa zakonima i posebnim propisima,
– usklađenje sa prostornim i sektorskim dokumentima županijske i gradske
razine,
– izmjene i dopune Plana temeljem potreba Grada Pakraca (osiguranje
prostornih preduvjeta za razvoj gospodarskih i društvenih djelatnosti,
poboljšanje značajki i korištenje prostora za razvoj naselja, osiguranje
prostornih preduvjeta za smještaj infrastrukturnih sustava; prometne i
komunalne infrastrukture, zaštita prirodne i kulturne baštine i dr.),
– izmjene i dopune Plana temeljem zahtjeva i prijedloga javnopravnih tijela,
te pravnih i fizičkih osoba.
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IV.
Ciljevi izrade Izmjena i dopune Plana istovjetni su ciljevima Prostornog
plana uređenja Grada Pakraca, a referirani na dokumente prostornog uređenja u
nadležnosti države, plan šireg područja odnosno na razloge izrade utvrđenim u
članku III. ove Odluke.
U skladu s razvojnim potrebama Grada Pakraca utvrđuju se sljedeća osnovna
programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana:
– analiza i redefiniranje građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova
izvan naselja prema utvrđenim mogućnostima i potrebama,
– analiza i određivanje neuređenih dijelova građevinskih područja i
izgrađenih dijelova građevinskih područja koji su planirani za urbanu
preobrazbu/sanaciju,
– revizija planskih postavki i usklađenje s izrađenom dokumentacijom u
segmentu prometne i komunalne infrastrukture,
– usklađenje s propisima iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode, te
gospodarenja otpadom, – osiguranje prostora za gospodarsku namjenu, te
osiguranje prostornih preduvjeta za daljnju afirmaciju turističke
djelatnosti,
– redefiniranje odredbi za provedbu sukladno obvezama posebnih propisa, te
potrebama uočenim dosadašnjom provedbom Plana
– za dijelove građevinskog područja, za koje se prema ovom Zakonu obvezno
donosi urbanistički plan uređenja, propisivati uvjete provedbe zahvata u
prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.
Na temelju analiza iz prethodnog stavka ovog članka, donijet će se smjernice
i kriteriji za utvrđivanje građevinskih područja.
V.
Nositelj izrade Izmjena i dopune Plana je Grad Pakrac.
Područje obuhvata Izmjena i dopuna Plana jednako je obuhvatu osnovnog Plana,
odnosno jednak je administrativnom teritoriju pripadajućem JLS – Grad Pakrac.
VI.
Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopune Plana provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne
novine“, broj 03/17) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj

80/13, 15/18 i 14/19) kako slijedi:
1. Nakon donošenja ove Odluke Grad Pakrac započinje postupak ocjene.
2. Grad Pakrac će sukladno članku 29. Uredbe zatražiti mišljenja tijela
i/ili osoba određenim posebnim propisima, te tijelima jedinica lokalne i
regionalne (područne) samouprave i drugim tijelima ovisno o obuhvatu i
drugim značajkama Plana. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana
primitka zahtjeva.
3. Zahtjev za davanjem mišljenja se obavezno dostavlja Upravom odjelu za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, koji će
provesti i postupak prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu radi
utvrđivanja mogućih značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže sukladno Zakonu o zaštiti
prirode.
4. Ovisno o potrebi osigurati će se dodatna pojašnjenja od tijela koja su
dostavila mišljenje.
5. Razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen
zahtjev za mišljenje, te utvrditi je li je za navedeni Plan potrebno ili
nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
6. Pribaviti mišljenje od Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo
Požeško-slavonske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi
strateške procjene.
7. Donijeti Odluku temeljem dostavljenog mišljenja Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.
8. Informirati javnost o provedenom postupku sukladno Zakonu o zaštiti
okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
VII.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i
dopuna Plana prema ovoj Odluci sudjelovati će slijedeća tijela i/ili osobe:
– Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb,
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski
odjel u Požegi, Trg M. Peića 3, Požega,
– Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo,
Županijska 7, Požega
–

Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Ispostava Pakrac

–

Hrvatske šume d.o.o., UŠP Bjelovar, J. Haulika 23a, Bjelovar

–

Hrvatske šume d.o.o. UŠP Požega, Milke Trnine 2, Požega

–
Hrvatske šume d.o.o. UŠP
Gradiška

Nova Gradiška, J.J. Strosmayera 11, Nova

–
Javna ustanova za zaštitu prirodnih vrijednosti Požeško-slavonske
županije, Županijska 7, Požega

– Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski
Brod
– KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,
– GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, Lipik
– OPĆINA OKUČANI, Trg

dr. Franje Tuđmana 1, Okučani

– OPĆINA DEŽANOVAC, Dežanovac 308 A, Dežanovac
– OPĆINA

SIRAČ, Stjepana Radića 120/1, Sirač

– OPĆINA

BRESTOVA, Požeška 76, Brestovac

– OPĆINA CERNIK, Frankopanska 117, Cernik
VIII.
Grad Pakrac je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama
Zakona o zaštiti okoliša („N.N.“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 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 u „Službenom
glasniku Grada Pakraca“ i službenim Internet stranicama Grada Pakraca
(www.grad pakrac.hr).
GRADONAČELNICA
KLASA: 350-01/19-01/11
URBROJ: 2162-06/01-19-01
Pakrac, 9. rujna 2019. g.
Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

