Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13 i 78/15),
članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
("Narodne novine", broj 03/17) i članka 47. Statuta Općine Generalski Stol ("Glasnik Općine Generalski
Stol", broj 01/13), Općinski načelnik Općine Generalski Stol, dana 21.kolovoza 2017. godine, donio je:

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol
I.
(1) Načelnik Općine Generalski Stol je dana 04.travnja 2017. godine donio Odluku o
započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol (klasa: 350-01/17-01/01, urbroj: 2133/09-17-0202), prema kojoj je Općina Generalski Stol provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune PPUO-a Generalski Stol.
(2) U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da III. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš,
temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
II.
Predmet III. izmjena i dopuna PPUO-a Generalski Stol je:
- razmatranje pojedinačnih inicijativa za proširenje građevinskih područja naselja odnosno
formiranje izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja u svrhu omogućavanja
legalizacije izgrađenih građevina, te
- preispitivanje namjene prostora u izdvojenom građevinskom području Poduzetničke zone
Generalski Stol i po potrebi formiranje izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja u
dijelu obuhvata Poduzetničke zone u svrhu omogućavanja legalizacije izgrađenih
građevina.
III.
(1) U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel Općine
Generalski Stol zatražio je mišljenja o potrebi strateške procjene od javnopravnih tijela navedenih u
članku VII. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene.
(2) U tijeku postupka zaprimljena su sljedeća mišljenja:
- mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode od 12. svibnja
2017. godine, prema kojemu za predmetne Izmjene i dopune ne treba provesti postupak
strateške procjene i prema kojemu su predmetne izmjene prihvatljive za ekološku mrežu
(klasa: 612-07/17-58/138, urbroj: 517-07-2-2-17-2);
- Mišljenje Hrvatskih voda d.o.o. - VGO za Srednju i Donju Savu od 08. svibnja 2017. godine,
prema kojemu nije potrebno vršiti stratešku procjenu, a ukoliko se bude provodila temeljem
mišljenja drugih tijela, da se strateška studija treba uskladiti s planskim dokumentima
Hrvatskih voda i pripadajućim strateškim studijama (klasa: 350-02/17-01/0000211, urbroj:
374-21-1-17-4);
- Mišljenje Hrvatskih šuma d.o.o. UŠP Karlovac od 07. travnja 2017. godine da za predmetne
Izmjene i dopune nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš s
obzirom na to da se isključivo radi o stvaranju preduvjeta za legalizaciju već izgrađenih
građevina u dijelu građevinskih područja (broj: KA-06-DM-17-359/04);
- Mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjeka za
zaštitu prirode i okoliša Karlovačke županije od 07. travnja 2017. godine, da nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja predmetnih Izmjena i dopuna na okoliš, jer je
primjenom odgovarajućih kriterija iz priloga III Uredbe isključena vjerojatnost značajnog
negativnog utjecaja na okoliš (klasa: 351-03/17-01/08, urbroj: 2133/1-07-03/01-17-04).
(3) Mišljenje Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku
Karlovačke županije nije dostavljeno u zadanom roku.

IV.
(1) U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš sagledan je
mogući utjecaj planiranih III. izmjena i dopuna PPUO-a Generalski Stol na sastavnice okoliša te je
primjenom kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna PPUOa Generalski Stol iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš ("Narodne novine", broj 03/17) i slijedom mišljenja nadležnih javnopravnih tijela iz točke III.
ove Odluke, utvrđeno je da III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol
vjerojatno neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i prirodu te stoga nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
(2) Vrednujući kriterije za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš iz Zakona o zaštiti
okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na plana i programa na okoliš utvrđuje se da se
predmetne III. izmjene i dopune PPUO-a Generalski Stol mogu smatrati manjim izmjenama iz
sljedećih razloga:
- odnose se isključivo na preispitivanje građevinskih područja naselja u svrhu
omogućavanja legalizacije izgrađenih građevina bez štetnih utjecaja na okoliš,
- ne predstavljaju okvir za financiranje iz sredstava Europske unije,
- ne predstavljaju okvir za provedbu zahvata za koje se provodi postupak procjene utjecaja
na okoliš, odnosno omogućuju isključivo proširenje i preispitivanje građevinskih područja
naselja,
- obuhvat III. izmjena i dopuna PPUO-a Generalski Stol iz Odluke o izradi ne ulazi u
područje ekološke mreže POVS-HR2000593 Mrežnica - Tounjčica iz Uredbe o ekološkoj
mreži ("Narodne novine" broj 124/13 i 105/15),
- obuhvat III. izmjena i dopuna PPUO-a Generalski Stol iz Odluke o izradi ne uključuje
smanjenje površina šuma i/ili šumskog zemljišta u odnosu na važeći plan,
- prostorni plan višeg reda je Prostorni plan Karlovačke županije za koji je proveden
postupak Strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš, u kojem su određeni, opisani i
procijenjeni očekivani značajni učinci na okoliš i prema kojoj zahvati koji su predmet III.
izmjena i dopuna PPUO-a Generalski Stol moraju biti usklađeni.
(3) Kako III. izmjene i dopune PPUO-a Generalski Stol nemaju vjerojatno značajan utjecaj na
okoliš, te ne postoji niti jedan od razloga zbog kojih bi se trebala donijeti odluka o obveznoj provedbi
postupka strateške procjene, utvrđeno je da za planirane III. izmjene i dopune PPUO-a Generalski Stol
nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te da su predmetne izmjene i
dopune prihvatljive za ekološku mrežu.
(4) Prilikom realizacije pojedinačnih zahvata provodit će se odgovarajući postupci sukladno
posebnim propisima (zaštita prirode, zaštita okoliša, gospodarenje otpadom, prostorno uređenje,
građenje itd.).
V.
Općina Generalski Stol o ovoj Odluci informirat će 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 javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku Općine Generalski
Stol" i na službenoj internetskoj stranici Općine Generalski Stol www.generalski-stol.hr .
KLASA: 350-01/17-01/01
URBROJ: 2133/09-17-02-03
Generalski Stol, 21.kolovoza 2017. godine
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