
 

 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI  ILIJA 

           Općinski načelnik 

 

KLASA:350-02/16-02/01 

URBROJ: 2186/08-16-01 

 

Sveti Ilija, 16. kolovoza 2016.  

          

 

 

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 

153/13 i 78/15), članka 21.stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na 

okoliš („Narodne novine“ broj 64/08) i članka 47. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ broj 25/13 i 48/13 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Sveti 

Ilija 16. kolovoza 2016. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Nacrta Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti 

Ilija 

 

I. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš Nacrta Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija. 

U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene sukladno članku 24. Zakona o zaštiti 

prirode („Narodne novine“ br. 80/13) obavlja se prethodna ocjena prihvatljivosti Nacrta  

Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana za ekološku mrežu. 

 

II. 

Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Nacrta Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija je 

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ilija koji taj postupak provodi u suradnji s Upravnim 

odjelom za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije. 

 

         III. 

Razlozi za pokretanje postupka izrade 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Sveti Ilija  navode se nastavno: 



 

- preispitivanje definiranih obveza izrade urbanističkih planova uređenja, a vezano uz 

to utvrđenog izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja, odnosno potreba za 

utvrđivanjem tih dijelova građevinskog područja, uključujući njihova uređenog i neuređenog 

dijela te planiranjem obveze izrade ove vrste planova sukladno odredbama važećeg Zakona o 

prostornom uređenju,  

- propisivanje uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za UPU za 

planiranu gospodarsku zonu u Tomaševcu Biškupečkom - Križancu te eventualno za proširenja 

groblja u Žigrovcu i Beletincu,  

- redefiniranje granica građevinskog područja u pojedinim naseljima (manja proširenja 

i/ili smanjenja građevinskog područja),  

- proširenje/smanjenje granica građevinskog područja u rubnim dijelovima planiranih 

građevinskih područja naselja prema pojedinim zahtjevima, 

- ažuriranje postojećeg zatečenog stanja obzirom na aktivnosti u prostoru u proteklom 

periodu, dijelom vezano i uz ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada te ovisno o potrebi 

eventualno definiranje uvjeta i mjera sanacije, 

- planiranje prostora za proširenje groblja u naseljima Žigrovec i Beletinec,  

- preispitivanje te ovisno o tome redefiniranje/preoblikovanje pojedinih zona namjena i 

to: gospodarskih zona u Tomaševcu Biškupečkom - Križancu i Svetom Iliji, zone proširenja 

groblja u Žigrovcu, zona zelenila, športa i rekreacije u Žigrovcu, sportsko-rekreacijskog centra 

u Tomaševcu Biškupečkom i dječjeg rekreacijskog centra u Krušljevcu te prenamjenom zone 

zelenila, športa i rekreacije u Beletincu za potrebe proširenja groblja, 

- preispitivanje mogućnosti definiranja nove zone sportsko-rekreacijske namjene uz 

rijeku Bednju,  

-  definiranje mogućnosti i uvjeta prezentacije kulturno-povijesnih atrakcija u turističke 

namjene (posebice starih ugljenokopa u naselju Beletinec), 

- noveliranje i eventualna izmjena planirane prometne infrastrukture te usklađenje 

postojeće prometne infrastrukture s važećim propisima o razvrstavanju i s drugim potrebama u 

oblasti prometne infrastrukture na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, 

- noveliranje postojećeg stanja i eventualna izmjena i usklađenje planirane ostale 

infrastrukture s važećom dokumentacijom te zahtjevima i potrebama u području elektroničkih 

komunikacija, energetike, komunalnih i vodnogospodarskih sustava, gospodarenja otpadom, 

-  preispitivanje mogućnosti planiranja male hidroelektrane na rijeci Bednji,  

- osiguranje uvjeta za korištenje obnovljivih izvora energije i sukladno tome izgradnjom 

odgovarajućih postrojenja za proizvodnju energije, uključivo male hidroelektrane ukoliko se u 

planskom procesu utvrdi mogućnost njene izgradnje, 

- usklađenje prostorno-planskih rješenja s novim propisima iz područja prostornog 

uređenja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, zaštite prirode (ekološka mreža  i dr.), zaštite 

kulturnih dobara, zaštite i spašavanja (ugrađivanjem mjera iz novih dokumenata), elektroničkih 

komunikacija, gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, gospodarenja vodama, gospodarenja 

mineralnim resursima i eventualno drugim propisima prema potrebi i zahtjevima nadležnih 

javnopravnih tijela te s novim dokumentima, studijama, programima,  

- usklađenje podataka temeljem novog popisa stanovništva 2011. god., 

- redefiniranje Odredbi za provođenje u dijelu koji se odnosi na: usklađenje s novim ili 

promijenjenim propisima te s novim dokumentima, studijama, programima i drugim aktima na 

državnoj, županijskoj i općinskoj razini, kao i vezano uz nova planska rješenja temeljem 

prethodno navedenih razloga za 2. Izmjene i dopune Plana. 

 

 

 



IV. 
 

Ciljevi i programska polazišta 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti 

Ilija su:  

Osnovni cilj  2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija je da Općina 

Sveti Ilija unaprijedi organizaciju, korištenje i namjenu prostora te osigura mjerila i smjernice 

za uređenje i zaštitu prostora usklađene s novim propisima, važećim dokumentima, strateškim 

opredjeljenjima kao i stanjem na terenu te rezultatima popisa stanovništva.  

Programska polazišta za izradu 2. Izmjena i dopuna Plana uključuju, osim zahtjeva Općine 

i mještana te zakonskih odredbi, i one izmjene i dopune prostorno-planskih određenja koje je 

potrebno uskladiti s novim dokumentima, studijama i programima županijske i lokalne razine, 

te zahtjevima, podacima, planskim smjernicama i propisanim dokumentima iz područja 

djelovanja javnopravnih tijela koja sudjeluju u postupku prema posebnim propisima. 

U postupku 2. Izmjena i dopuna Plana preispitati će se i po potrebi uskladiti (izmijeniti 

i dopuniti) slijedeće sastavnice prostora: 

 - građevinska područja i pojedine zone namjena unutar istih, 

 - izgradnja izvan građevinskog područja, 

 - poljoprivredne, šumske i vodne površine, 

 - prometna, vodnogospodarska i komunalna infrastruktura, 

 - energetika (posebice vezano uz alternativne izvore energije i preispitivanje 

   mogućnosti planiranja male/mikro hidroelektrane), 

 - zaštita okoliša, 

 - zaštita prirode, 

 - zaštita kulturnih dobara,  

 - gospodarenje otpadom, 

 - istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina, 

 - zaštita i spašavanje, 

 - podaci o stanovništvu i naseljima, 

 - obveza izrade prostornih planova užih područja, 

 - propisivanje uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za UPU za  

Gospodarsku zonu Tomaševec Biškupečki-Križanec, te druge prostore za koje se to u 

postupku izrade 2. Izmjena i dopuna Plana ocjeni svrhovitim 

- drugo u ovisnosti o nastalim promjenama u razdoblju nakon donošenja Plana, odnosno 

njegovih izmjena i dopuna, kao i u ovisnosti o zahtjevima javnopravnih tijela koja sudjeluju u 

postupku prema posebnim propisima. 

Nakon preispitivanja, usklađenja i odgovarajućih izmjena i dopuna planskih postavki i 

određenja uskladiti će se i novelirati Odredbe za provođenje Plana.  

 

V. 

Obuhvat 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija je područje 

Općine Sveti Ilija. 

 

VI. 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 

na okoliš Nacrta Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti 

Ilija provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša  („Narodne novine“ broj 80/13, 

153,13/ i 78/15), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), Pravilnika o ocjeni 

prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ broj: 146/14) i Uredbe o strateškoj 



procjeni plana programa na okoliš („Narodne novine“ broj: 64/08) utvrđen je u prilogu 1. ove 

Odluke. 

 

VII. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe 

koje su navedene u Prilogu 2. ove Odluke. 

 

VIII. 

Prije donošenja konačne Odluke o postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš Nacrta Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Općine Sveti 

Ilija potrebno je ishoditi: 

- mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode da su 2. izmjene i dopune Prostornoga 

plana uređenja Općine Sveti Ilija prihvatljive za ekološku mrežu ili da je potrebno 

provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti 2. izmjena i dopuna Prostornoga plana 

uređenja Općine Sveti Ilija, 

- mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije o 

provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 

 

IX. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ilija će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno 

odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) kojima se 

uređuje informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

X. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije. 

 

 

Općinski načelnik 

Marin Bosilj, dipl. ing.  



PRILOG 1. 
 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 

na okoliš Nacrta  Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Općine Sveti 

Ilija: 

1. Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) načelnik 

donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Nacrta  Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Općine Sveti Ilija (u 

daljnjem tekstu: OSPUO) 

2. Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ilija (JUO) u roku 8 dana od dana donošenja OSPUO 

(članak 66. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša) dostavlja tijelima i/ili osobama određenim 

posebnim propisima za zaštitu okoliša i zdravlje, tijelima županije i drugim tijelima zahtjev za 

davanje mišljenja o potrebi strateške procjene. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od primitka 

zahtjeva JUO-a. 

 

Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi OSPUO sadrži: 

- Nacrt prijedloga Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Sveti Ilija, 

- Programska polazišta i ciljeve Nacrta prijedloga Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija, 

- Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Nacrta Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti 

Ilija, 

- Popunjen obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana ili 

programa na okoliš. 

 

Paralelno s dostavom prethodno navedenog zahtjeva  JUO temeljem članka 48. Zakona o zaštiti 

prirode (NN 80/13) podnosi Ministarstvu zaštite okoliša i prirode zahtjev za Prethodnu ocjenu 

prihvatljivosti Nacrta Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Općine 

Sveti Ilija na ekološku mrežu. 

Zahtjev se podnosi u skladu s člankom 9. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu 

( NN br. 146/14). 

Napomena: 

- ako Ministarstvo izda mišljenje da je Nacrt  Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija prihvatljiv za ekološku mrežu – nastaviti s 

postupkom OSPUO sukladno dalje navedenim koracima (3, 4. i 5.) 

- ako Ministarstvo izda obvezujuće mišljenje da je za Nacrt  Odluke o izradi 2. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija potrebno provesti postupak glavne 

ocjene prihvatljivosti Nacrta Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Sveti Ilija na ekološku mrežu - obavezno se provodi postupak strateške 

procjene, odnosno postupak OSPUO završava konačnom odlukom o obvezi provedbe 

strateške procjene. 

3. Prije donošenja konačne odluke da je za Nacrt Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija „potrebno“ ili „nije potrebno“ provesti postupak 

strateške procjene, treba od županijskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša pribaviti 

mišljenje o provedenom postupku ocjene, a zahtjevu za tim mišljenjem se prilaže prijedlog 

konačne Odluke o postupku OSPUO i cjelovita dokumentacija iz postupka ocjene. 



 

4. Donošenje konačne odluke može biti: 

- Odluka o obvezi provedbe strateške procjene - ako se u postupku OSPUO utvrdi da  2. 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija imaju vjerojatno 

značajan utjecaj na okoliš, 

- Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu - ako se u postupku OSPUO utvrdi 

da  2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija nemaju vjerojatno 

značajan utjecaj na okoliš. 

 

5. O donesenoj Odluci iz točke 4. obavezno se informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti 

okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 

zaštite okoliša. 

 



PRILOG 2. 

 
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja će sudjelovati u postupku ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija: 

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

2. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Plitvica-Bednja“, Varaždin, 

Međimurska 26b, 

3. Hrvatske šume d.o.o., Podružnica Koprivnica, Koprivnica, Ivana Meštrovića 28 

4. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško 

planiranje i razvoj, Zagreb, Vončinina 3, 

5. Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, Varaždin, Gajeva 4, 

6. HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Varaždin, Varaždin, Kratka 3, 

7. Varkom d.d., Varaždin, Trg bana Jelačića 15, 

8. Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije, Varaždin, 

Franjevački trg 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


