
 Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13., 153/13. i 
78/15.), te članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 
64/08.), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, gradonačelnik 
Grada Đurđevca dana  13. srpnja 2016. godine donosi 

 

 

ODLUKU 
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za  

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca 

 

I. 

 Gradonačelnik Grada Đurđevca donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca (KLASA: 350-
02/16-01/06, URBROJ: 2137/03-02-01/07-16-5, od 01. travnja 2016.) prema kojoj je Upravni odjel za prostorno 
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca proveo postupak Ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca (u daljnjem 
tekstu: Izmjene i dopune Plana). 

 U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da I. Izmjene i dopune Plana neće imati 
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš. 

II. 

 Razlozi za izradu i donošenje I. Izmjena i dopuna Plana su sljedeći: 
- usklađivanje sa III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca, 
- usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji, 
- usklađivanje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, 
- korekcija položaja prometnica u industrijskoj zoni A i B, 
- izrada kartograma industrijske zone "A" i "B"u mjerilu 1:1000, 
- kartografski prikaz područja "ŠRC"-a i Starog grada u M 1:1000, 

 Ciljevi i programska polazišta I. Izmjena i dopuna Plana odnose se na utvrđene razloge kako bi se 
omogućila njegova učinkovita provedba i prilagodba potrebama stanovništva Grada Đurđevca. 

III. 

 U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Upravni odjel za prostorno planiranje, 
uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca zatražio je mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim 
propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. U tablici koja slijedi navedena su sva mišljenja koja su zaprimljena.  

 

Javnopravno tijelo Klasa / Urbroj / datum Mišljenje 

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

Klasa: 340-01/16-01/24,  
Urbroj: 2137/1-04/16-16-2, 
14.04.2016. 

Nema potrebe za predmetnom 
strateškom procjenom. 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 
Uprava za zaštitu prirode 

Klasa: 612-07/16-58/89,  
Urbroj: 517-07-2-2-16-2 
11.04.2016. 

Ne treba provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš.   

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-
križevačke županije,  

Klasa: 351-03/16-01/1,  
Urbroj: 2137-19-04-16-2, 

Nema vjerojatan značajan utjecaj 
na okoliš te je prihvatljiva za okoliš 



Služba za zdravstvenu ekologiju 11.04.2016. i nije u ovoj fazi potrebno provesti 
stratešku procjenu. 

Županijska uprava za ceste Križevci Klasa:340-09/16-01/447,  
Urbroj: 2141-06-376-06-
447/2016, 18.04.20106. 

Nema potrebe za stratešku 
procjenu. 

Hrvatske šume, 
Uprava šuma podružnica Koprivnica 

Ur.broj: KC-06-16-921/02, 
12.04.2016. 

Nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene. 

Hrvatske vode,  
Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju 
Dravu 

Klasa: 350-02/16-01/189,  
Urbroj: 374-26-3-16-2,  
03.05.2016. 

Nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene. 

Hrvatske vode, Vodnogospodarska 
ispostava za mali sliv "Bistra" 

Klasa: 350-02/16-01/0180, 
Urbroj: 374-3601-1-16-02, 
21.04.2016. 

Nema potrebe za strateškom 
procjenom utjecaja na okoliš. 

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni 
odjel za poljoprivredu, šumarstvo, 
slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu 
okoliša 

Klasa: 351-03/16-01/7, 
Urbroj:2103/1-07-16-2, 
21.04.2016. 

Nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene. 

Koprivničko-križevačka županija,  
Općina Kalinovac, Općinski načelnik 

Klasa: 350-02/16-01/03,  
Urbroj: 2137/21-01/01-16-02, 
12.04.2016. 

Nema potrebe za strateškom 
procjenom utjecaja na okoliš. 

Koprivničko-križevačka županija,  
Općina Virje, 

  

Koprivničko-križevačka županija,  
Općina Ferdinandovac, 

  

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 
kulturne baštine, Sektor za konzrvatorske 
odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u 
Bjelovaru 

Klasa: 612-08/16-23/0135,  
Urbroj: 532-04-02-02/1-16-2, 
06.05.2016.  

Potrebna je provedba strateške 
procjene utjecaja na zaštitu i 
očuvanje kulturne baštine. 

Koprivničko - križevačka županija, 
Upravni odjel za prostorno uređenje, 
 gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode 

Klasa: 351-03/16-01/26, 
Urbroj: 2137/1-05/18-16-6, 
07. srpnja 2016. godine 

Izmjene i dopune Plana su 
prihvatljive za okoliš i ekološku 
mrežu, te se upućuje  na donošenje 
Odluke kojom se utvrđuje  da nije 
potrebno provesti stratešku 
procjenu utjecaja na okoliš I. 
izmjena i dopuna Plana. 

 

IV. 

Planirane lokacije zahvata koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni 
utjecaja na okoliš, iz Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana (Poduzetnička zona A i B Đurđevac) nalaze se izvan 
područja ekološke mreže i izvan zaštićenih područja prema Zakonu o zaštiti prirode. 

U tablici iz prethodne točke vidljivo je da je većina javnopravnih tijela, uključujući i Ministarstvo zaštite 
okoliša i prirode, dala mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene.  

Jedino javnopravno tijelo koje je dalo mišljenje da je potrebno provesti postupak strateške procjene je 
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, 
Konzervatorski odjel u Bjelovaru koje se zbog navedene izmjene - proširenja građevinskog područja "etno sela" 
oko Starog grada Đurđevca ima utjecaja na zaštitu i očuvanje kulturne baštine, no navedenu izmjenu i dopunu 
Plana nije moguće izvršiti u izmjenama i dopunama Urbanističkog plana te će se ta alineja izbrisati u izmjenama 
Odluke.  

Izvedba gore navedenih zahvata ne bi mogla dovesti do vjerojatno značajnih utjecaja na okoliš. Prije 
realizacije bilo kojeg od tih zahvata potrebno je ishoditi zakonom propisane dozvole koje uključuju i dodatnu 
provjeru o potrebi izrade ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjene utjecaja na okoliš. 



Iz svega navedenog u ovoj točki, utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 
okoliš za Izmjenu i dopunu Plana.   

V. 

Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca je o ovoj 
Odluci dužno informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 
64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

VI. 

               Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja. 
 

 

KLASA: 350-02/16-01/06 
URBROJ: 2137/03-02-01/07-16-37 
Đurđevac, 13. srpnja 2016.  
 

        

         GRADONAČELNIK 

         Željko Lacković, dipl.iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, 
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 
6. Bjelovar, 
- Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i  
poljoprivredu, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, 
- Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka  
10/10, Koprivnica, 
-  Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, I.Z. Dijankovečkog 3, Križevci, 
-  Hrvatske vode, VGO Varaždin, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, 
-  Hrvatske vode VGI Bistra Đurđevac, Antuna Radića 8B, Đurđevac, 
-  Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Koprivnica, Ulica Ivana Meštrovića 28,  Koprivnica, 
-  Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje, 
-  Općina Ferdinandovac, Trg slobode 28, Ferdinandovac, 
-  Općina Kalinovac, Dravska 4, Kalinovac, 
- Bjelovarsko – bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i 
zaštitu okoliša, dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar 
- Koprivničko - križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,  gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu 
prirode. 
 
 

 


