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 KLASA: 350-02/18-01/3 

 URBROJ:2178/28-02-18/6 

 U  Gornjoj Vrbi, 04.09.2018.godine 

 

 

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), 

članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš (NN 03/17), članka 45. Statuta Općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije broj 1/2018.)) Načelnik Gornje Vrbe donosi: 

 

O D L U K U 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gornja Vrba 

 

I. 

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

okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gornja Vrba. 

 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja naselja Gornja vrba provodi Općina Gornja Vrba u suradnji s 

Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije. 

 

II. 

Prije započinjanja postupka ocjene, Općina Gornja Vrba ishodila je mišljenje Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije (KLASA: 

351-02/18-01/37, URBROJ: 2178/1-03-18-2 od 29. kolovoza 2018. godine), za Izmjene i 

dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Gornja Vrba, prema kojem je za navedeni 

dokument potrebno provesti postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške 

procjene utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gornja Vrba na 

okoliš. 

 

III. 

Osnovni ciljevi izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gornja Vrba su 

sljedeći: 

1. Usklađivanje s PPUO Gornja Vrba koji je trenutno u fazi izmjena i dopuna i PP Brodsko – 

posavske županije 

2. Promjena namjene na k.č.br. 47/5, 47/6 i 47/7 iz stambene namjene u mješovitu namjenu 

3. Uvjeti gradnje – Odredbe za provedbu – izmjena uvjeta gradnje na području pojedinih 

namjena (npr. omogućavanje izgradnje javne i društvene namjene, sportsko – rekreacijske, 

poslovne i sl.  i na području drugih namjena definiranih planom u određenim površinama,  



4. Omogućavanje izgradnje pomoćnih građevina površine i veće od 75 m2 i sl.(izmjena 

članka 8 „Najveća površina svih pomoćnih građevina na građevnoj čestici je 75,0 m2 brutto.“) 

5. Izmjena ograničenja iz Članka 21. Odredbi za provedbu – vezano za minimalnu širinu  

kolnika od 6 metara , a sukladno članku 82. PPUO Gornja Vrba 

6. Definiranje jednosmjernih prometnica (npr. Boreljkovićeva ulica) 

7. Ukidanje planiranih cesta-ulica unutar neizgrađenih područja naselja Gornja Vrba zbog 

smanjenje potrebe za novim građevinskim česticama na području naselja. Za predložene 

korekcije brisanja planiranih cesta-ulica nema ograničenja. 

8. Izmjena Odredbi za provođenje vezanih za promet u mirovanju  

 

 

IV. 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gornja Vrba je Općina 

Gornja Vrba. 

Prostorni obuhvat je obuhvat Urbanističkog plana uređenja naselja Gornja Vrba, koji je  

definiran u okviru Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba. 

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Gornja Vrba izradit će se sukladno 

novonastalim potrebama, a u cilju razvoja naselja Gornja Vrba. 

V. 

Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja naselja Gornja Vrba provode se sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), 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 i 15/18) kako slijedi: 

 

 l. Nakon donošenja ove Odluke Općina Gornja Vrba započinje postupak ocjene. 

2. Općina Gornja Vrba 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. U Prilogu III. 

Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne Novine" 

broj 3/17) naveden je način pojedinačnih ispitivanja i kriterija za utvrđivanje vjerojatno 

značajnog utjecaja plana i programa na okoliš. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana 

primitka zahtjeva. 

3. Zahtjev za davanjem mišljenja se obavezno dostavlja Upravnom odjelu za komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, 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 komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša 

Brodsko-posavske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene.  

7. Donijeti Odluku temeljem dostavljenog mišljenja. Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske 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. 

 

VI. 



U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja naselja Gornja Vrba prema ovoj Odluci sudjelovati će slijedeća 

tijela i/ili osobe: 

1. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, 

P. Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod, 

2. Hrvatske vode, , VGI Brodska Posavina, Šetalište braće Radić 22, 35000 Slavonski 

Brod 

3. Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, I.G. Kovačića 58, 35000 

Slavonski Brod 

4. Općina Klakar, Klakar bb, 35 208 Ruščica, 

5. Grad Slavonski Brod, Tvrđava Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod. 

 

 

VII. 

Općina Gornja Vrba je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti okoliša 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. 

 

VIII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

OPĆINSKI  NAČELNIK: 

            IVAN VULETA, dipl.ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


