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

153/13., 12/18. i 118/18. ), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš (,,Narodne novine", broj 3/17) i članka 42. Statuta Općine Pitomača (,,Službene
novine" Općine Pitomača, broj 1/21 i 4/21 ), Općinski načelnik Općine Pitomača, dana 28. listopada
2022. godine, donio je

OD LUK U
O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE

UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA
IV. IZMJENE I DOPUNE

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA PITOMAČ'A

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

za IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača (dalje u tekstu :ID UPU
PITOMAČA).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš ID UPU PITOMAČA
provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, u suradnji sa Upravnim odjelom za graditeljstvo,
zaštitu okoliša i imovinsko - pravne poslove Virovitička-podravske županije.

li.
Osnovni razlozi za izradu i donošenje ID UPU PITOMAČA su sljedeći:

1. Usklađivanje Odredbi za provođenje ID UPU PITOMAČA sa Odredbama za provođenje PPUO
Pitomača,

2. Usklađivanje obuhvata zone posebnog režima korištenja ID UPU PITOMAČA sa obuhvatom
zonom posebnog režima korištenja PPUO Pitomača,

3. Usklađivanje ID UPU PITOMAČA sa PPUO Pitomača u dijelu koji se odnosi na promjenu
namjene dijela površine tvrtke Tvin d.d. iz gospodarske namjene u izgrađeni dio građevinskog
područja zbog realizacije planiranih projekata društvenog sadržaja Općine Pitomača te
usklađivanje granice obuhvata mjesnog groblja u naselju Pitomača,

4. Izmjene potrebne radi provođenja općinskog projekta izgradnje novog dječjeg vrtića u Pitomači,
5. Korekcija trase planiranih prodora novih ulica između Dravske ulice i ulice Ljudevita Gaja,
6. Usklađivanje sa novim propisima i zahtjevima javnopravnih tijela kroz postupak izrade i

donošenja ID UPU PITOMAČA,
7. Ispravak tehničkih pogreški.

Navedeno će se na odgovarajući način ugraditi u tekstualni i/ili grafički dio Plana ukoliko ne
postoje zapreke u smislu usklađenosti s planom šireg područja i zakonskim propisima, što je nedvojbeno
moguće utvrditi samo neposredno kroz proces izrade plana. Ukoliko se kroz izradu Plana utvrdi da neku
od navedenih izmjena nije moguće ugraditi ili se od nje odustaje, ovu Odluku nije zbog toga potrebno
mijenjati.

III.
Nositelj izrade ID UPU PITOMAČA je Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek za

prostorno uređenje i komunalne poslove. Izrađivač: ,,VTC-PROJEKT" d.o.o., Virovitica,
Mihanovićeva 9.

Osnovni cilj i programsko polazište je usklađivanje ID UPU PITOMAČA sa planom
višeg reda te stvaranje prostornih uvjeta za planiranju izgradnju unutar obuhvata Plana koji će omogućiti
planirani razvoj cijelog naselja Pitomača te bolja provedivost Plana

IV.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš,

provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Plan donosi
i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.



V. 
Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti predmetnog Plana za ekološku mrežu obavit će se prema

Zakonu o zaštiti prirode (,,Narodne novine", broj 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.) i provest će se u
okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

VI.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe

koje su navede u prilogu II. ove Odluke.

VII.
Općina Pitomača dužna je 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 i zainteresirane javnosti
u pitanjima zaštite okoliša.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici

Općine Pitomača www.pitomaca.hr.

KLASA: 350-02/22-01/01
URBROJ:2189-16-22-3
Pitomača, 28. listopada 2022. godine.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKI NAČELNIK:



PRILOG I.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš,
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 plana i programa na okoliš (Narodne
novine, broj 3/17).
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, sukladno Odredbi iz čl.29.Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17), započinje postupak ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu ID UPU PITOMAČA donošenjem ove Odluke.

2. Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača je dužan pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih
posebnim propisima, navedenih u Prilogu II. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja, Općina
Pitomača dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene, a uz zahtjev za davanje
mišljenja o potrebi strateške procjene dostavlja Nacrt Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača, ovu Odluku te popunjen obrazac iz Priloga II.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja ID UPU PITOMAČA iz Priloga III.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije plana i programa na okoliš, tijela i/ili osobe određene
posebnim propisima, jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno jedinice lokalne samouprave
i druga tijela, daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od primitka zahtjeva
dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača.

4. Ukoliko Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna
pojašnjenja s tijelom i/ili osobom koja je dostavila mišljenje iz točke 2. ovog članka.

5. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene na lokalnoj razini Jedinstveni
upravni odjel Općine Pitomača dužan je o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene
pribaviti mišljenje Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko - pravne poslove
Virovitičko-podravske županije. U tu svrhu nadležnom upravnom tijelu za zaštitu okoliša u županiji se,
uz zahtjev za davanje mišljenja, dostavlja i potrebna dokumentacija.

6. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da ID UPU PITOMAČA imaju
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, općinski načelnik Općine Pitomača donosi odluku o obvezi
provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške
procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš.

7. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da V. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja općine Pitomača mogu imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, odluka iz točke
6. ovoga članka sadrži i obvezu provedbe glavne ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu.

8. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da ID UPU PITOMAČA nemaju
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, općinski načelnik Općine Pitomača donosi odluku da nije
potrebno provesti stratešku procjenu. U tom slučaju, odluka osobito sadrži osnovne podatke o strategiji,
planu i programu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku
procjenu sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš. Iznimno, ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da ID UPU
PITOMAČA mogu imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, donosi se odluka o obvezi
provedbe strateške procjene koja sadrži i obvezu provedbe glavne ocjene prihvatljivosti plana za
ekološku mrežu.

9. O odlukama iz točke 6., 7., i 8. ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača informira
javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.



PRILOG II.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će slijedeća tijela i osobe:

1. REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Požegi
Trg Matka Peića 3,
34000 POŽEGA

2. MUP- Policijska uprava Virovitičko-podravska,
Odjel zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova
Trg bana Josipa Jelačića 19
33000 VIROVITICA

3. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
VIROVITIČKO-PODRA VSKE ŽUPANIJE
Trg Ljudevita Patačića 1
33000 VIROVITICA

4. VIROVITIČKO-PODRA VSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 1, 33000 VIROVITICA

5. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

6. HRVATSKI TELEKOM d.d.,
Radnička cesta 21, 1 O 000 Zagreb

7. HRVATSKI TELEKOM d.d., Odjel za EKI,
Harambašićeva 39, 10000 Zagreb

8. A 1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni Put 1, Zagreb

9. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.
Elektra Koprivnica,
Služba za razvoj i investicije
Ulica Hrvatske državnosti 32
48000 KOPRIVNICA

1 O. PLINKOM d.o.o.
Vinogradska 41
33405 PITOMAČA

11. KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o.
Vinogradska 41
33405 PITOMAČA

12. HRVATSKE CESTE d.o.o.
Odjel za studije i projekte
Vončinina 3
10000 ZAGREB

13. UPRAVA ZA CESTE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 53
33000 VIROVITICA



14. HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanje vodama
VGO za Dunav i donju Dravu
VGI „Županijski kanal"
A.Mihanovića 29, Virovitica

15. TELEMACH d.o.o., Josipa Marohnića 1, Zagreb

16. OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturom
Bani 75a, Zagreb

17. MUP, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba
civilne zaštite Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 18, 33000 Virovitica,



/
PRILOG II.

OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ
A. Opći podaci o strategiji, planu ili programu (SPP)

TV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG
A.1. Naziv SPP PLANA UREĐENJA DUELA NASELJA

PITOMAČA

A.2. Nadležno tijelo za izradu SPP Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek
za prostorno uređenje i komunalne poslove

A.3. Naziv predstavničkog tijela koje donosi SPP Općinsko Vijeće Općine Pitomača

A.4. Obuhvat SPP Općina Pitomača

A.5. Područje SPP Prostorno planiranje

A.6. Vrsta dokumenta: novi SPP ili izmjena i IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja
dopuna SPP-a dijela naselja Pitomača

A.7. Navedite pravni okvir za donošenje SPP Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13)

A.8. Predstavlja li SPP okvir za financiranje iz
NEsredstava Europske unije?

A.9. Postoji li obveza provedbe strateške procjene NE
prema Zakonu?

A.10. Navedite SPP višeg reda ili sektorsku SPP Prostorni plan uređenja općine Pitomača

A.11. Je li proveden postupak strateške procjene za
DASPP višeg reda (naveden u točki A.10.)?

Planiraju li se SPP-om nove aktivnosti u
A.12. odnosu na SPP višeg reda, a za koji je NE

provedena strateška procjena?

1. Usklađivanje Odredbi za provođenje Plana sa
Odredbama za provođenje PPUO Pitomača,

2. Usklađivanje obuhvata zone posebnog režima
korištenja Plana sa obuhvatom zonom
posebnog režima korištenja PPUO Pitomača,

A.13. Navedite razloge donošenja SPP, 3. Usklađivanje Plana sa PPUO Pitomača u dijelu
programska polazišta i ciljeve koji se odnosi na promjenu namjene dijela

površine tvrtke Tvin d.d. IZ gospodarske
namjene u izgrađeni dio građevinskog područja
zbog realizacije planiranih projekata društvenog
sadržaja Općine Pitomača te usklađivanje
granice obuhvata mjesnog groblja u naselju
Pitomača,



4. Izmjene potrebne radi provođenja općinskog
projekta izgradnje novog dječjeg vrtića u
Pitomači,

5. Korekcija trase planiranih prodora novih ulica
između Dravske ulice i ulice Ljudevita Gaja,

6. Usklađivanje sa novim propisima i zahtjevima
javnopravnih tijela kroz postupak izrade i
donošenja Plana,

7. Ispravak tehničkih pogreški.

Navedeno će se na odgovarajući način ugraditi u
tekstualni i/ili grafički dio Plana

B. Procjena mogućih značajnih utjecaja strategije, plana ili programa (SPP) na okoliš

Predstavlja li SPP okvir za provedbu
zahvata koji podliježu ocjeni o potrebi
procjene utjecaja na okoliš, odnosno NE

B.1. procjeni utjecaja na okoliš sukladno
propisu kojim se uređuju navedeni
postupci?

Predstavlja li SPP okvir za razvoj drugih

8.2. 
zahvata, osim gore navedenih, koji bi NE
mogli imati značajne utjecaje na okoliš,
pojedinačno ili kumulativno?

8.3. Na koji način SPP utječe na ostale Ne utječe na ostale relevantne SPP
relevantne SPP?

Navedite vjerojatno značajne utjecaje na

B.4.
okoliš koji mogu nastati provedbom SPP i Nema značajnih utjecaja na okoliš
na koji način će biti uzeti u obzir pri izradi
SPP

8.5. 
Je li moguć značajni prekogranični utjecaj NE
SPP?

C. Ocjena mogućih značajnih utjecaja strategije, plana ili programa (SPP) na ekološku mrežu

Je li SPP može imati značajan utjecaj na NE
C. l. ekološku mrežu?

D. Zaključci
1. obrazloženje zašto za SPP treba/ne treba provesti stratešku procjenu
2. obrazloženje zašto za SPP treba/ne treba provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti SPP za ekološku mrežu

3. navesti ključna pitanja vezana uz okoliš.
E. Informacije o postupku
I. popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je zatraženo mišljenje
2. popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su u propisanom roku dostavila mišljenja.

F. Prilozi



1. mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su u propisanom roku dostavila mišljenja
2. rezultati ocjene prihvatljivosti SPP za ekološku mrežu
3. ostala dokumentacija.

Datum izrade obrasca
___28.10.2022. godine _


