
                 
REPUBLIKA   HRVATSKA 

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                    

OPĆINA DRAGANIĆ  

OPĆINSKI NAČELNIK 

 
KLASA:   351-02/17-01/02  

UR.BROJ: 2133/08-02-17-5 

Draganić,  03. travnja  2017. g. 

 

 Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 153/13 i 78/15) i 

članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN RH 

br. 3/17) te članka 47. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke Županije “18/13 i 59/13 i „Glasnik 

Općine Draganić“ 4/15),  nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš, Općinski načelnik Općine Draganić, dana 03. travnja 2017. g.  donosi 

 

ODLUKU 

kojom se utvrđuje da za izradu i donošenje  

II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Draganić 

 nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš  

I. 

 Općinski načelnik Općine Draganić donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja  II. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Draganić, KLASA:351-01/17-01/02, URBROJ:2133/08-02-17-4 od 22. veljače 2017. g.,  

prema kojoj je Općina Draganić  provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Draganić. 

 U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne II. izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Draganić neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu 

čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

 

II. 

Razlozi donošenja II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Draganić su: 

- usklađenje II. izmjena i dopuna PPU Općine Draganić sa odredbama Zakona o prostornom 

uređenju i odredbama Zakona o gradnji, odnosno usklađenje povezano sa zakonima utvrđenim 

značenjem pojedinih pojmova, razgraničenjem izgrađenih, neizgrađenih i neuređenih dijelova 

građevnih područja 

- usklađenje II. izmjena i dopuna PPU  Općine Draganić sa posebnim propisima donesenim od 

dana stupanja na snagu PPU Općine Draganić 

- mogućnost djelomične revizije prostorne organizacije i urbanističkih parametara kao i mogućnost 

racionalizacije obveza izrade i obuhvata UPU-a, ciljevima i programskim polazištima 

navedenima u članku 4. ove Odluke, kao i svrsi navedenoj u stavku 2 ovog članka 

- usklađenje PPU Općine Draganić sa trasom planiranog II. kolosijeka pruge Zagreb - Rijeka te 

pratećeg kolodvora 
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- usklađenje odredbi za provođenje sa  Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) budući da su 

Odredbe PPU Općine Draganić izrađene u skladu sa prethodnim Zakonom o prostornom 

uređenju (NN RH 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) 

 Donošenjem II. izmjena i dopuna PPU Općine Draganić moraju se osigurati učinkoviti, jasni i 

provedivi prostorno-planski preduvjeti za: 

- brži gospodarski razvoj 

- razvoj i uređenje svih naselja 

- gradnju odgovarajuće infrastrukture 

- zadržavanje osobnosti prostora, vrsnoću izgradnje, zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine, 

odnosno brži prostorni i opći razvoj s konačnim općim ciljem i svrhom - podizanje kvalitete 

življenja na području Općine Draganić. 

Programska polazišta i ciljevi donošenja II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Draganić 

- izvršiti nužne izmjene i dopune radi usklađenja sa PP Karlovačke Županije,  grafičkim dijelom i 

odredbama za provođenje 

- temeljni plan Općine Draganić iz 2006. g. prije stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju 

i gradnji (NN RH 76/07), izrađen je prema odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN RH 

30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04), a u međuvremenu su stupila na snagu dva nova 

Zakona i to Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13) i Zakon o gradnji (NN RH 153/13). 

Pojmovi korišteni pri izradi temeljnog plana gotovo su u cijelosti promijenjeni temeljem 

navedenih novih Zakona. Uslijed navedenog, postojeće odredbe PPU su neusklađene te bi se 

ovim II. izmjenama i dopunama izvršila potpuna izmjena Odredbi za provođenje koje moraju biti 

usklađene sa novim  zakonima i pravilnicima. Odredbe će se urediti kao pročišćeni tekst, 

odnosno kao potpuno nove Odredbe.  

- izvršiti nužne izmjene i dopune pisanog i kartografskog dijela PPU Općine Draganić radi 

njegovog usklađenja sa posebnim propisima, odnosno izvršiti nužne izmjene i dopune koje mogu 

proizaći iz zahtjeva za izradu PPU koji će se dobiti od javnopravnih tijela određenih posebnim 

propisima. 

- izvršiti provjeru izgrađenog dijela svih građevnih područja, a temeljem usklađenja sa Zakonom  o 

prostornom uređenju i sagledavanja postojećeg stanja. Temelj za točno sagledavanje postojećeg 

stanja izgrađenosti građevnih područja biti će podaci informacijskog sustava DGU-a. 

- temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, PPKŽ, posebnog propisa o zaštiti kulturnih 

dobara te izmijenjenog razgraničenja izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevnih područja, 

izvršiti provjeru obuhvata UPU-a planiranih PPU Općine Draganić, s ciljem utvrđivanja oblika i 

veličine stvarno potrebnih UPU-ova.  

- ustrojavanje planskih pretpostavki i uvjeta za mogućnost izrade  projektne i tehničke 

dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka nove dvokolosječne pruge na dijelovima dionice 

Hrvatski Leskovac - Karlovac, kao i novog kolodvora. 

                Odstupanje od utvrđenih ciljeva i polazišta moguće je ukoliko bi se u postupku izrade i donošenja 

II. izmjena i dopuna PPU Općine Draganić utvrdilo da su isti djelomično ili potpuno u suprotnosti sa 

zahtjevima javnopravnih tijela te zakonskim ili pod zakonskim propisima.  

 

III. 

 U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš u postupku ocjene o potrebi strateške 

procjene, Općina Draganić zatražila je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima. 

U tijeku postupka zaprimljena su sljedeća mišljenja: 

1. Hrvatske šume - UŠP KARLOVAC, Put Davorina Trstenjaka 1, 47000 Karlovac, broj:KA-

06-DM-17-213/04, od 06. ožujka 2017. g., zaprimljeno u Općini Draganić 08. ožujka 1017. g. 



Navedeno tijelo smatra da za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Draganić nije 

potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. 

2. Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području 

Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac, KLASA:351-02/15-01/56, URBROJ:2133-63-

17-03 od 24. ožujka 2017. g., zaprimljeno u Općini Draganić 27. ožujka 2017. g. 

Navedeno tijelo smatra da su II. izmjene i dopune  Prostornog plana uređenja Općine Draganić 

prihvatljive te da  za II. izmjene I dopune Prostornog plana uređenja Općine Draganić nije potrebno 

provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. 

3. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE, Dr. Vlatka Mačeka 48, 47000 , 

Ur. broj:05-317/1-2017 od 24. ožujka 2017. g., zaprimljeno u Općini Draganić 28. ožujka 2017. g. 

Navedeno tijelo smatra da za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Draganić nije 

potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. 

4. Hrvatske vode - VGI za mali sliv KUPA, Obala Franje Račkog 10, 47000 Karlovac, KLASA:350-

02/14-01/0000280, URBROJ:374-21-1-17-8 od 27. ožujka 2017. g., zaprimljeno u Općini Draganić 29. 

ožujka 2017. g. Navedeno tijelo smatra da za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Općine Draganić nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Ukoliko 

se ipak temeljem mišljenja drugih tijela i osoba strateška procjena bude provodila, upozoravaju 

na potrebu usklađenja strateške studije s planskim dokumentima Hrvatskih voda.  
 

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

KLASA:612-07/17-58/93, URBROJ:517-07-2-2-17-4 od 21. ožujka 2017. g., zaprimljeno u Općini 

Draganić 29. ožujka 2017. g. 

Navedeno Ministarstvo smatra da za planirane II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 

Draganić ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite I i 

očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja) i da su planirane II. izmjene i dopune Prostornog 

plana uređenja Općine Draganić prihvatljive za ekološku mrežu.  

 

6. GRAD JASTREBARSKO, Strossmayerov trg 13, 10450 Jastrebarsko, KLASA:350-01/17-01/01, 

URBROJ:238/12-04-01/2-17-4 od 31. ožujka 2017. g., zaprimljeno u Općini Draganić 03. travnja 2017. g. 

Navedeno tijelo smatra da za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Draganić nije 

potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. 

 

Tijela i/ili osobe određene posebnim propisima od kojih u danom roku nisu zaprimljena mišljenja: 

1. Ministarstvo kulture, KONZERVARORSKI ODJEL U KARLOVCU, A. Vraniczanya 4,  

47000 Karlovac 
2. Ministarstvo zdravlja, SLUŽBA ŽUPANIJSKE SANITARNE INSPEKCIJE , Ispostava Karlovac, 

A.Vraniczanya 4, 47000 Karlovac 

3. Hrvatske šume - UŠP OGULIN, Frankopana 12, 47300 Ogulin 

4. Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za  

zaštitu  prirode i okoliša, Križanićeva 11, 47000  Karlovac 
5. Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i  

energetiku,  Haulikova 14, 47000  Karlovac 

6.   Karlovačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam, Jurja Haulika 1,  

47000  Karlovac 

7.   GRAD KARLOVAC, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac 
 



 Općina Draganić nije ocijenila potrebnim tražiti dodatna pojašnjenja u smislu odredbe članka 29. 

stavka 12. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine"  

03/17). 

 Općina Draganić  je  nakon provedenog postupka, prije donošenja Odluke u postupku ocjene o  

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Draganić zatražila i ishodila mišljenje o provedenom postupku od Karlovačke županije - Upravni odjel za 

prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša - Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Karlovac, Križanićeva 

11, sukladno odredbi članka 30. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 

na okoliš („Narodne novine"  03/17). 

 
IV. 

 S obzirom na sve prethodno  navedeno te uzimajući u obzir kriterije za utvrđivanje značajnog 

utjecaja na okoliš, navedene u Prilogu II Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 

na okoliš („Narodne novine"  03/17),  utvrđuje se kako za II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Općine Draganić ne treba provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš te da su II Izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Draganić prihvatljive za ekološku mrežu.  

 

V. 

 Općina Draganić 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 RH br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Općine Draganić  

www.draganic.hr. 

 

 

 

 

                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 

 

                                                                                             mr. Stjepan Bencetić, dr. vet. med. 

 

 

 

Dostaviti: 

1. KŽ - Upravni odjel za prostorno uređenje,  

građenje i zaštitu okoliša 

2. Glasnik Karlovačke Županije 

3. Za objavu na službenim stranicama 

      4.    Pismohrana   
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