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Na temelju članka 64. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13., 153/13., 78/15. 12/18 i 118/18), članka 29. 

stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17.) i 

članka 47. Statuta Općine Marija Bistrica ( Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 4/21) te nakon provedenog 

postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Općine Marija Bistrica načelnik Općine Marija Bistrica donosi  

 

O D L U K U 

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

VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica 

 

Članak 1. 

 Načelnik Općine Marija Bistrica donio je Odluku o pokretanju postupka ocjene o potrebi provedbe 

strateške procjene utjecaja na za VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica 

(KLASA:351-04/22-01/1, URBROJ: 2140-22-01-22-3 od 04. svibnja 2022.god.) prema kojoj je Općina Marija 

Bistrica provela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune Prostornog 

plana uređenja Općine Marija Bistrica (u daljnjem tekstu Izmjene i dopune plana). 

 U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna plana utvrđeno je da iste 

neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na okoliš i da su planirane Izmjene i dopune plana prihvatljive za ekološku mrežu. 

 

Članak 2. 

 Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna plana utvrđeni su u prijedlogu Odluke o izradi Izmjena i 

dopuna plana kao i u Odluci o pokretanju postupka Izmjena i dopuna plana,  a to su slijedeći: 

 usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te propisima donesenim 

nakon donošenja V. Izmjena i dopuna Plana 

 usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela na temelju čl. 90. Zakonom o prostornom uređenju („Narodne 

novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) 

 noveliranje i provjera pojedinih planskih rješenja građevinskih područja naselja te građevinskih područja 

izvan naselja u skladu s prostornim i zakonskim mogućnostima, 

 preispitivanje smještaja turističkih zona unutar građevinskog područja naselja i izvan građevinskog područja 

naselja, 

 preispitivanje smještaja gospodarskih zona 

 druge izmjene slijedom razmatranja inicijativa za izmjene plana pravnih i fizičkih osoba zaprimljenih 

temeljem čl. 85. Zakona o prostornom uređenju, 

 druge izmjene planskih postavki za koje je uočeno da dovode do problema u provedbi, 

 redefiniranje Odredbi za provedbu. 

 

Članak 3. 

 U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina je zatražila mišljenja tijela i/ili osoba 

određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. i ove Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti 

stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune plana (u daljnjem tekstu: Odluke). 

 U tablici koja slijedi navedena su sva pristigla mišljenja: 

Red.

br. 

Javnopravno tijelo KLASA/URBROJ/DATUM MIŠLJENJE 

1. KRAPINSKO-ZAGORSKA 

ŽUPANIJA, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša 

  

KLASA: 351-01/22-01/56, 

URBROJ: 2140-08-22-5 od 06. 

svibnja 2022. 

Za VI. Izmjene i dopune  

Ne treba provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na 

okoliš. 

VI. izmjene i dopune Plana 

prihvatljive su za ekološku mrežu 

2. KRAPINSKO - ZAGORSKA 

ŽUPANIJA, Upravni odjel za 

gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, 

promet i komunalnu infrastrukturu 

KLASA: 320-01/22-01/50, 

URBROJ: 2140-06-22-02 od 

16. svibnja 2022. 

Odjel ne nalazi ništa što bi 

sprečavalo provedbu Odluke. 

3. Javna ustanova za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode 

Krapinsko-zagorske županije  

KLASA: 351-01/21-01/76, 

URBROJ: 2140-45-22-2 od 05. 

svibnja 2022. 

Nije potrebno provoditi procjenu 

utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i 

dopune Plana. 

4. Ministarstvo kulture i medija, 

Konzervatorski odjel u Krapini 

KLASA: 612-08/11-10/0470, 

URBROJ: 532-05-02-03/3-22-

Nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na 
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22 od 06. svibnja 2022. okoliš. 

5. Županijska uprava za ceste KZŽ KLASA: 350-02/22-01/14, 

URBROJ: 2140-35-02/1-22-3 

od 05. svibnja 2022. 

Nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na 

okoliš. 

6. Plin Konjščina broj: 553/22 od 06. svibnja 

2022. 

Dostavljeni podaci o postojećem 

stanju. 

7. Zagorski vodovod d.o.o., Zabok BROJ:9441/2022 od 12. svibnja 

2022. 

Nema potrebe za izradom strateške 

procjene utjecaja na okoliš. 

8. Hrvatske vode, VGO za gornju Savu KLASA: 350-02/17-

01/0000037, URBROJ: 374-25-

1-22-12 od 18. svibnja 2022. 

Nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na 

okoliš. 

9. Hrvatske šume d.o.o. KLASA: ZG-15-695, URBROJ: 

07-00-06/01-22-25 od 23. 

svibnja 2022. 

Nema potrebe za izradom strateške 

procjene utjecaja na okoliš. 

 

Članak 4. 

 U tablici iz prethodnog članka vidljivo je da su sva javnopravna tijela dala mišljenje da nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da su planirane VI. Izmjene i dopune Plana prihvatljive za ekološku 

mrežu. 

 Iz navedenog u ovom članku, utvrđuje se da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na 

okoliš za VI. Izmjene i dopune Plana. 

 

Članak 5. 

 Izdanim Mišljenjem Krapinsko-zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša KLASA: 351-01/22-01/56, URBROJ: 2140-08-22-5 od 06. svibnja 2022. u pogledu Izmjena i dopuna plana 

utvrđeno je da iste neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš pa stoga nije potrebno provesti postupak strateške 

procjene utjecaja na okoliš. 

Također je ocijenjeno da se može isključiti mogućnost značajnih utjecaja izmjena Plana na ciljeve očuvanja i 

cjelovitost područja ekološke mreže te je dano mišljenje da su izmjene Plana prihvatljive za ekološku mrežu te nije 

potrebno provesti Glavnu ocjenu. 

 

Članak 6. 

 Općina je dužna informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine80/13., 

153/13., 78/15. 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 

zaštite okoliša (Narodne novine 64/08.), kojim se utvrđuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 

zaštite okoliša. 

 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj Internet stranici Općine Marija 

Bistrica. 

 

KLASA: 351-04/22-01/1 

URBROJ: 2140-22-01-22-17 

Marija Bistrica, 21. lipnja 2022. godine 

 

Načelnik 

Općine Marija Bistrica 

Josip Milički, ing. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Na temelju članka 64. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13., 153/13., 78/15. 12/18 i 118/18), članka 

29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 

3/17.) i članka 47. Statuta Općine Marija Bistrica ( Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 4/21) te nakon 

provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Urbanističkog 

plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1) Općine Marija Bistrica načelnik 

Općine Marija Bistrica donosi  
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O D L U K U 

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

V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija 

Bistrica 1) 

 

Članak 1. 

 Načelnik Općine Marija Bistrica donio je Odluku o pokretanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške 

procjene utjecaja na za V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija 

Bistrica (UPU Marija Bistrica 1) (KLASA: 351-04/22-01/2, URBROJ: 2140-22-01-22-3 od 03. svibnja 2022. god.)  

prema kojoj je Općina Marija Bistrica provela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. 

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1) 

(u daljnjem tekstu Izmjene i dopune plana). 

 U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna plana utvrđeno je da iste 

neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na okoliš i da su planirane Izmjene i dopune plana prihvatljive za ekološku mrežu. 

 

Članak 2. 

 Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna plana utvrđeni su u prijedlogu Odluke o izradi Izmjena i 

dopuna plana kao i u Odluci o pokretanju postupka Izmjena i dopuna plana,  a to su slijedeći: 

 usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te propisima donesenim 

nakon donošenja IV. Izmjena i dopuna Plana, 

 usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Marija Bistrica, 

 usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela na temelju čl. 90. Zakonom o prostornom uređenju („Narodne 

novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) 

 noveliranje i provjera pojedinih planskih rješenja u skladu sa stvarnih potrebama i vlasničkim odnosima, a 

radi omogućavanja razvoja centra Marije Bistrice, 

 preispitivanje i revidiranje pojedinih planskih rješenja prometne i druge infrastrukturne mreže, 

 preispitivanje i revidiranje smještaja gospodarskih (proizvodnih i poslovnih te ugostiteljsko-turističkih) 

namjena u naselju, 

 preispitivanje smještaja javnih i društvenih sadržaja te sportsko-rekreacijskih sadržaja, 

 planiranja područja za izgradnju višestambenih građevina, 

 druge izmjene slijedom razmatranja inicijativa za izmjene plana pravnih i fizičkih osoba zaprimljenih 

temeljem čl. 85. Zakona o prostornom uređenju, 

 redefiniranje Odredbi za provedbu. 

 

Članak 3. 

 U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina je zatražila mišljenja tijela i/ili osoba 

određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. i ove Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti 

stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune plana (u daljnjem tekstu: Odluke). 

 U tablici koja slijedi navedena su sva pristigla mišljenja: 

Red.

br. 

Javnopravno tijelo KLASA/URBROJ/DATUM MIŠLJENJE 

1. KRAPINSKO-ZAGORSKA 

ŽUPANIJA, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša 

  

KLASA: 351-01/22-01/55, 

URBROJ: 2140-08-22-5 od 06. 

svibnja 2022. 

Za V. Izmjene i dopune  

Ne treba provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na 

okoliš. 

V. izmjene i dopune Plana 

prihvatljive su za ekološku mrežu 

2. Javna ustanova za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode 

Krapinsko-zagorske županije  

KLASA:351-01/21-01/77, 

URBROJ: 2140-45-22-2 od 05. 

svibnja 2022. 

Nije potrebno provoditi procjenu 

utjecaja na okoliš za V. Izmjene i 

dopune Plana. 

3. Ministarstvo kulture i medija, 

Konzervatorski odjel u Krapini 

KLASA: 612-08/09-10/0882, 

URBROJ: 532-05-02-03/4-22-23 

od 11. svibnja 2022. 

Nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na 

okoliš. 

4. Županijska uprava za ceste KZŽ KLASA: 350-02/22-01/14, 

URBROJ: 2140-35-02/1-22-3 od 

Nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na 
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05. svibnja 2022. okoliš. 

5. Plin Konjščina broj: 552/22 od 06. svibnja 2022. Dostavljeni podaci o postojećem 

stanju. 

6. Zagorski vodovod d.o.o., Zabok BROJ:9443/2022 od 12. svibnja 

2022. 

Nema potrebe za izradom 

strateške procjene utjecaja na 

okoliš. 

7. Zavod za javno zdravstvo KZŽ broj: 01-152/2-2022. od 11. 

svibnja 2022. 

Nema potrebe za izradom 

strateške procjene utjecaja na 

okoliš. 

8. Hrvatske šume d.o.o. KLASA: ZG-15-695, URBROJ: 

07-00-06/01-22-24 od 23. svibnja 

2022. 

Nema potrebe za izradom 

strateške procjene utjecaja na 

okoliš. 

9. Hrvatske vode, VGO za gornju Savu KLASA: 350-02/15-01/0000395, 

URBROJ: 374-25-1-22-25 od 31. 

svibnja 2022. 

Nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na 

okoliš. 

 

Članak 4. 

 U tablici iz prethodnog članka vidljivo je da su sva javnopravna tijela dala mišljenje da nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da su planirane Izmjene i dopune Plana prihvatljive za ekološku 

mrežu. 

 Iz navedenog u ovom članku, utvrđuje se da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na 

okoliš za Izmjene i dopune Plana. 

 

Članak 5. 

 Izdanim Mišljenjem Krapinsko-zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša KLASA: 351-01/22-01/55, URBROJ: 2140-08-22-5 od 06. svibnja 2022. u pogledu Izmjena i dopuna plana 

utvrđeno je da iste neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš pa stoga nije potrebno provesti postupak strateške 

procjene utjecaja na okoliš. 

Također je ocijenjeno da se može isključiti mogućnost značajnih utjecaja izmjena Plana na ciljeve očuvanja i 

cjelovitost područja ekološke mreže te je dano mišljenje da su izmjene Plana prihvatljive za ekološku mrežu te nije 

potrebno provesti Glavnu ocjenu. 

 

Članak 6. 

 Općina je dužna informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine80/13., 

153/13., 78/15. 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 

zaštite okoliša (Narodne novine 64/08.), kojim se utvrđuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 

zaštite okoliša. 

 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj Internet stranici Općine Marija 

Bistrica. 

 

KLASA: 351-04/22-01/2 

URBROJ: 2140-22-01-22-17 

Marija Bistrica, 21. lipnja 2022. godine 

  

Načelnik 

Općine Marija Bistrica 

Josip Milički, ing. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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 “Bistrički glasnik” 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA BISTRICA 

IZDAJE: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARIJA BISTRICA 

NOVINE IZLAZE PO POTREBI 

ODGOVORNI UREDNIK: 

Suzana Hajnić, upr.prav. 

tel: 049/469-119; fax: 049/469-595 

e-mail: opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr 

www.marija-bistrica.hr 

 

 

 


