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Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13. i 
78/15), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine" 
broj 64/08) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije" broj 6/13), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac, općinski načelnik 
Općine Ferdinandovac dana 27. lipnja 2016. godine donosi 

  

O D L U K U 
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za  

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac 
 

Članak 1. 

Općinski načelnik Općine Ferdinandovac donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene 
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Ferdinandovac (KLASA: 350-02/15-01/01, URBROJ: 2137/15-16-1-21, od 18. travnja 2016.) 
prema kojoj je Općina Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općina) provela postupak ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana). 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana utvrđeno je da Izmjene i dopune Prostornog plana neće imati vjerojatno 
značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na okoliš i da su planirane Izmjene i dopune Prostornog plana 
prihvatljive za ekološku mrežu. 

 
Članak 2. 

Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana utvrđeni su u Odluci o izradi 
Izmjena i dopuna Prostornog plana kao i u Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana, a to su sljedeći: Razlog 
izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac je:  

 - usklađivanje granica eksploatacijskih polja ugljikovodika EPU„Ferdinandovac“ i EPU   
   „Kalinovac“, 
 - određivanje nove lokacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 
 - mijenjanje uvjeta za izgradnju farmi,  
 - usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju, 
 - usklađivanje sa Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13). 

 

Članak 3. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina je zatražila mišljenja tijela 
i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. i ove Odluke kojom se utvrđuje da 
nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog 
plana (u daljnjem tekstu: Odluke).  
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U tablici koja slijedi navedena su sva pristigla mišljenja: 
 

R.BR. JAVNOPRAVNO TIJELO KLASA / URBROJ / DATUM MIŠLJENJE 

1.  Ministarstvo zaštite okoliša i 
prirode, Uprava za zaštitu 
prirode 

KLASA: 612-07/16-58/108, 
URBROJ: 517-07-2-2-16-4 od 06. 
lipnja 2016. 

Ne treba provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš 

2.  Koprivničko-križevačka 
županija, Upravni odjel za 
gospodarstvo, komunalne 
djelatnosti i  poljoprivredu, 

KLASA: 351-03/16-01/30, URBROJ: 
2137/1-04/16-16-2 od 21. travnja 
2016. 

Nije potrebna izrada strateške 
procjene utjecaja na okoliš 

3.  ''Komunalije'' d. o. o.   NISU SE OČITOVALI 

4.  Zavod za javno zdravstvo 
Koprivničko-križevačka 
županija,  

KLASA: 351-03/16-01/3, URBROJ: 
2137/19-04/16-16-2 od 
26.04.2016. 

Nema potrebe za strateškom 
procjenom utjecaja na okoliš 

5.  Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim prirodnim 
vrijednostima na području 
Koprivničko-križevačke 
županije 

 NISU SE OČITOVALI 

6.  ''Komunalne usluge Đurđevac''  
d. o. o. 

 NISU SE OČITOVALI 

7.  Županijska uprava za 
upravljanje županijskim i 
lokalnim cestama Koprivničko-
križevačke žup. 

KLASA: 340-09/16-01/480, 
URBROJ: 2141-06-376-06-
480/2016 od 26. 04. 2016. 

Nema potrebe za stratešku 
procjenu 

8.  ''Komunalije Plin'' d. o. o. Broj: I - 183/16, od 29. 04. 2016.  Nemaju posebne zahtjeve za 
izradu 

9.  Hrvatske vode, 
Vodnogospodarski odjel za 
Muru i Gornju Dravu 

KLASA: 350-02/16-01/220, 
URBROJ: 374-26-1-16-2 
od 09. svibnja 2016.  

Ne postoji potreba za izradom 
zasebne Strateške procjene 
utjecaja na okoliš  

10.  Hrvatske vode, 
Vodnogospodarska ispostava 
za mali sliv „Bistra“ Đurđevac 

KLASA: 350-02/16-01/0220, 
URBROJ: 374-3601-1-16-02, 
od 26. travnja 2016. 

Nema potrebe izrade 
Strateške procjene utjecaja na 
okoliš 

11.  Ina Industrija nafte d. d. 
SD Istraživanje i proizvodnja 
nafte i plina, Sektor za razradu 
polja 

Znak – Re: 50308575/22-04-
16/1360-194/AK od 26. travnja 
2016. 

Nema potrebe izrade 
Strateške procjene utjecaja na 
okoliš 

12.  Hrvatska poljoprivredna 
agencija  

 URBROJ: 101001/1368 
 od 05. svibnja 2016. 

Nije nadležna za davanje 
mišljenja 

13.  Općina Kalinovac KLASA: 350-02/16-01/01, URBROJ: 
2137/21-01/01-16-4, od 26. 
travnja 2016. 

Nema potrebe za izradom 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš 

14.  Općina Podravske Sesvete KLASA: 35-01/16-01/02, URBROJ: 
2137/24-16-2, 
 od 27. travnja 2016. 

Nema potrebe za izradom 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš 

15.  Općina Novo Virje KLASA: 350-02/16-01/01, URBROJ: 
2137/22-16-4, 
 od 28. travnja 2016. 

Nije potrebno izraditi 
stratešku procjenu utjecaja na 
okoliš 

16.  Grad Đurđevac KLASA: 350-02/16-01/03, URBROJ: 
2137/03-02-01/06-4, od 02. 05. 
2016. 

Nema potrebe za izradom 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš 
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Članak 4. 

U tablici iz prethodnog članka vidljivo je da su sva javnopravna tijela, uključujući i Ministarstvo 
zaštite okoliša i prirode, dala mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš i da su planirane Izmjene i dopune Prostornog plana prihvatljive za ekološku 
mrežu.  

Za javnopravna tijela koja se nisu očitovala pretpostavlja se da je njihov stav da nije 
potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da su planirane Izmjene i 
dopune Prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu.  
 Iz svega navedenog u ovom članku, utvrđuje se da nije potrebno provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana.  
 

Članak 5. 

 Izdanim Mišljenjem Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, KLASA: 351-03/15-01/44,      , URBROJ: 2137/1-05/17-16-4, 
od 21. lipnja 2016. godine, u pogledu izrade Izmjene i dopune Prostornog plana nije utvrđena 
potreba provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš. 
 

Članak 6. 

Općina je dužna informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne 
novine" broj 80/13, 153/13. i 78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 
Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj internetskoj 

stranici Općine. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE FERDINANDOVAC 

KLASA: 350-02/15-01/01 
URBROJ: 2137/15-16-40 
Ferdinandovac, 27. lipanj  2016. 
 

 
 

                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK: 
 Branko Kolar, prof. 
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PRILOG I 
 
Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje: 
 

 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 
80, Zagreb, 

 Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne 
djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Antuna Nemčića 5, 48000 
Koprivnica, 

 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 
Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica, 

 Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. 
Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica, 

 Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, I. Z. 
Dijankovečkog 3, 48260 Križevci, 

 Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, Međimurska 
26B, 42000 Varaždin, 

 Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Bistra“, Antuna 
Radića 8B, 48350 Đurđevac, 

 Hrvatska poljoprivredna agencija, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci,  

 „Komunalije“ d.o.o., Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac, 

 „Komunalne usluge Đurđevac“ d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac, 

 „Komunalije - Plin“ d.o.o., Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac, 

 INA d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, 10002 Zagreb, 

 Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, 

 Općina Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, 48350 Novo Virje, 

 Općina Kalinovac, Dravska 4, 48361 Kalinovac, 

 Općina Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1, 48363 Podravske Sesvete. 
 


