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Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15 
i 12/18), članka 33. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine" broj 3/17) i članka 44.Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske 
županije" broj 2/18), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba, Općinski načelnik 
Općine Kotoriba 5. lipnja  2018. godine donosi  
 

ODLUKU 
 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu  utjecaja na okoliš za 
II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba 

 

Članak 1. 

Općinski načelnik Općine Kotoriba donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe II. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Kotoriba KLASA: 350-01/18-01/5, URBROJ: 2109/9-18-1 od 20. ožujka 2018. prema 
kojoj je Općina Kotoriba (u daljnjem tekstu: Općina) provela postupak ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba (u 
daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana). 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 
Prostornog plana utvrđeno je da Izmjene i dopune Prostornog plana 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 Prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu. 

 
Članak 2. 

Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana utvrđeni su u Odluci o izradi 
Izmjena i dopuna Prostornog plana kao i u Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana, a to su sljedeći: 

 usklađenje kartografskih podloga s novim HTRS96/TM koordinatnim sustavom 
Državne geodetske uprave 

 usklađenje Prostornog plana s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog 
uređenja („Narodne novine“ broj 115/15.) 

 usklađenje Prostornog plana s posebnim propisima i aktima Međimurske županije i 
Općine Kotoriba od utjecaja na razvoj i uređenje prostora Općine, a koji su mijenjani ili 
usvojeni od usvajanja odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Kotoriba iz 2012., a obuhvaćaju problematiku iz sektora prometa, 
infrastrukturnih sustava, vodnog gospodarstva, gospodarenja otpadom, energetske 
učinkovitosti, sustava civilne zaštite, razvoja civilnog društva i drugo 

 usklađenje statusa kulturnih dobara, s obzirom na reviziju kulturnih dobara na 
nacionalnoj razini i novi Registar kulturnih dobara 

 usklađenje statusa zaštićenih područja iz domene zaštite prirode i ekološke mreže s 
važećim propisima i registrima 

 zemljište kat. čest. broj 1872/1 u Ulici P. Miškine i iza Nove ulice u Kotoribi potrebno je 
utvrditi kao građevinsko 

 u industrijskoj zoni „Jug“ kat. čest. brojeva 5876/3 i 5824/1 potrebno je utvrditi za 
razvoj gospodarskih djelatnosti 

 potrebno je omogućiti legaliziranje objekata – vikendica i spremišta alata izgrađenih 
van građevinskog područja 

 dio kat. čestice broj 5630/1 koja se nalazi u ind. zoni „Jug“ potrebno je utvrditi kao 
građevinsko radi legalizacije izgrađenih stambenih kuća romskog naselja 

 potrebno je proširiti industrijsku zonu „Jug“ na kat. čest. broj 5669/12. 

 preispitivanje namjene dijela područja u naseljima prema zaprimljenim inicijativama 
građana prema članku 85. Zakona o prostornom uređenju, sukladno pozivu 
objavljenom na mrežnim stranicama Općine 

 korekcije stanja u prostoru prema zahtjevima tijela s javnim ovlastima izdanim prema 
članku 90. Zakona o prostornom uređenju. 
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Programska polazišta za Izmjene i dopune Prostornog plana zasnovana su na važećim 
nacionalnim propisima, Strategiji razvoja Republike Hrvatske, Međimurske županije i Općine. 

Cilj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana je revizija važećeg planskog dokumenta iz 2012. 
godine i usklađenje s europskim i nacionalnim propisima, planovima razvoja Županije i Općine, te 
ugradnja opravdanih inicijativa građana u prostorno planski dokument. 

Obuhvat Prostornog plana dijelom obuhvaća zaštićena prirodna područja Značajni krajobraz 
„Mura“, Regionalni park „Mura – Drava“ te granično dotiče zaštićeno prirodno područje – posebni 
rezervat „Veliki Pažut“. Obuhvat Prostornog plana dijelom obuhvaća područja ekološke mreže Natura 
2000“ (POVS) HR2000364 „Mura“. 

 
Članak 3. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog 
plana Općina je zatražila mišljenja relevantnih javnopravnih tijela.  

U tablici koja slijedi navedena su javnopravna tijela od kojih je traženo mišljenje i njihova 
očitovanja: 

 

R.BR. JAVNOPRAVNO TIJELO KLASA / URBROJ / DATUM MIŠLJENJE 

1.  Ministarstvo zaštite okoliša i 
energetike, Radnička cesta 80, 
10 000 Zagreb 

KLASA: 612-07/18-58/242 
URBROJ: 517-07-2-2-18-2 
od 10. svibnja 2018. 

Daje se mišljenje da nije potrebno 
provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš za 
Prostorni plan, te da su 
predmetne izmjene i dopune 
Prostornog plana prihvatljive su za 
ekološku mrežu. 

2.  Ministarstvo pomorstva, 
prometa i infrastrukture, 
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 

 Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku. 

3.  Ministarstvo kulture, Uprava za 
zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorski odjel u 
Varaždinu, Ivana Gundulića 2, 
Varaždin 

KLASA: 612-08/18-01/1040 
URBROJ: 532-04-02-08/4-18-2 
od 17. travnja 2018. 

Nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš za Prostorni plan. 

4.  Ministarstvo poljoprivrede, Ul. 
Grada Vukovara 78, 10 000 
Zagreb 

KLASA: 351-03/18-01/34 
URBROJ: 525-07/0375-18-2 
od 29. ožujka 2018. 

Ministarstvo poljoprivrede daje 
očitovanje da sudjeluju u 
postupcima strateške procjene 
utjecaja na okoliš na državnoj i 
područnoj (regionalnoj) razini a ne 
na lokalnoj razini. 

5.  Ministarstvo unutarnjih 
poslova, Policijska uprava 
Međimurska, Odjel zajedničkih 
i upravnih poslova, Jakovca 
Gotovca, 40 000 Čakovec 

Broj: 511-21-04/5-43/9/2-18 
od 03. travnja 2018. 

Javnopravno tijelo se u svom 
očitovanju ne izjašnjava o 
postupku strateške procjene 
utjecaja na okoliš. 

6.  Ministarstvo državne imovine, 
Dežmanova 10, 10 000 Zagreb 

KLASA: 940-01/18-03/1780 
URBROJ: 536-03-02-03/03-18-
02 
od 12. travnja 2018. 

Javnopravno tijelo se u svom 
očitovanju ne izjašnjava o 
postupku strateške procjene 
utjecaja na okoliš. 

7.  Hrvatska agencija za okoliš i 
prirodu, Radnička cesta80/7,  
10 000 Zagreb 

 Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku. 

8.  Hrvatska regulatorna agencija 
za mrežne djelatnosti, R. F. 
Mihanovića 9, 10 000 Zagreb  

 Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku 

9.  Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje, Područni ured za 
zaštitu i spašavanje Čakovec 

KLASA: 350-05/18-01/08 
URBROJ: 543-03-01-18-2 
od 17. travnja 2018. 

Nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš za Prostorni plan. 

10.  Ured državne uprave u 
Međimurskoj županiji, Služba 
za gospodarstvo i imovinsko – 
pravne poslove, Odjel za 
gospodarstvo, Ruđera 
Boškovića 2, 40 000 Čakovec 

KLASA: 350-01/18-01/03 
URBROJ: 2109-01-03-02-18-2 
od 05. travnja 2018. 

Nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš za Prostorni plan. 

11.  Međimurska županija, Upravni  Javnopravno tijelo se nije 
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odjel za gospodarske 
djelatnosti, R. Boškovića 2, 
Čakovec 

očitovalo u utvrđenom roku 

12.  Međimurska županija, Upravni 
odjel za društvene djelatnosti, 
R. Boškovića 2, 40 000 
Čakovec 

 Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku 

13.  Međimurska županija, Zavod 
za javno zdravstvo, I.G. 
Kovačića, 1e, Čakovec 

KLASA: 351-04/18-06/1 
URBROJ: 2109-70-03-18/2 
od 04. travnja 2018. 

Javnopravno tijelo se očitovalo da 
Zavod za javno zdravstvo 
Međimurske županije nije ovlašten 
u svrhu davanja mišljenja, 
odnosno ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš. 

14.  Međimurska županija, Zavod 
za prostorno uređenje 
Međimurske županije, Ruđera 
Boškovića 2, Čakovec 

 Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku 

15.  Međimurska županija, Upravni 
odjel za zdravstvo i socijalnu 
skrb, Ruđera Boškovića 2, 
Čakovec 

KLASA: 351-02/18-03/18 
URBROJ: 2109/1-12/04-18-2 
od 05. travnja 2018. 

Nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš za Prostorni plan. 

16.  Međimurska priroda, Javna 
ustanova za zaštitu prirode, 
Trg međimurske prirode 1, 
Križovec 

 Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku 

17.  Međimurska županija, 
Županijska uprava za ceste 
Međimurske županije, 
Mihovljanska 70, Čakovec 

KLASA: 340-01/18-04/1 
URBROJ: 2109-10-02-04-18-2 
od 06. travnja 2018 

Javnopravno tijelo očituje se da 
nisu ovlašteni za izdavanje 
mišljenja o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš. 

18.  HŽ infrastruktura d.o.o., 
Mihanovićeva 12, Zagreb 

Broj i znak: 3591/18, 1.3.1. GI 
od 13. travnja 2018 

Nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš za Prostorni plan. 

19.  Hrvatske ceste d.o.o., Sektor 
za studije i projektiranje, 
Vončinina 3, 10 000 Zagreb 

 Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku 

20.  HOPS - Hrvatski operator 
prijenosnog sustava d.o.o., 
Sektor za tehničku potporu, 
Služba za pripremu izgradnje i 
izgradnju, Kupska 4, 10 001 
Zagreb  

Broj i znak: 32-1605/2018.ŽK 
od 29. ožujka 2018 

Nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš za Prostorni plan. 

21.  HEP, Distribucijsko područje 
Elektra Čakovec, Žrtava 
fašizma 2, Čakovec 

 Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku 

22.  Hrvatske vode, VGO za Muru i 
gornju Dravu, Međimurska 26b, 
42 000 Varaždin 

KLASA: 351-03/18-01/0000205 
URBROJ: 374-26-1-18-2 
od 19. travnja 2018. 

Nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš za Prostorni plan. 

23.  Hrvatske vode, VGI za mali sliv 
„Trnava“, Ivana Mažuranića 2, 
40 000 Čakovec 

 Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku 

24.  Međimurske vode d.o.o. 
Čakovec, Matice Hrvatske 10, 
40 000 Čakovec 

 Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku 

25.  Međimurje – plin d.o.o., 
Mihovljanska 70,  
40 000 Čakovec  

 Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku 

26.  JANAF d.d., Miramarska cesta 
24, 10 000 Zagreb 

 Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku 

27.  INA – industrija nafte d.d., 
Sektor istraživanja i 
proizvodnje nafte i plina za 
jugoistočnu Europu, Zagreb, 
Avenija Većeslava Holjevca 10, 
10 000 Zagreb 

Broj i znak: 50308575/03-04-
18/1118-148/BK 
od 20. travnja 2018 

Nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš za Prostorni plan. 

28.  PLINACRO d.o.o., Sektor  Javnopravno tijelo se nije 
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transporta plina, Savska cesta 
88a, 10 000 Zagreb 

očitovalo u utvrđenom roku 
 
 

29.  Hrvatske šume, UŠP 
Koprivnica, Ivana Meštrovića 
28, 48000 Koprivnica 

 Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku 

30.  Hrvatske šume, UŠP 
Koprivnica, Šumarija Čakovec, 
Čakovec, Dr. Ante Starčevića 
57, 40 000 Čakovec 

 Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku 

31.  Susjedne Općine 
Općina Legrad 

KLASA: 350-05/18-01/01 
URBROJ: 2137/10-18-7 
od 26. travnja 2018 

Nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na 
okoliš za Prostorni plan. 

32.  Općinsko vijeće  Javnopravno tijelo se nije 
očitovalo u utvrđenom roku 

33.  Međimurska županija, Upravni 
odjel za prostorno uređenje, 
gradnju i zaštitu okoliša, R. 
Boškovića 2,  
40 000 Čakovec  

  

 

Članak 4. 

U tablici iz prethodnog članka vidljivo je da su javnopravna tijela, dala mišljenje da nije 
potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da su planirane izmjene i dopune 
Prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu.  

Za javnopravna tijela koja se nisu očitovala u utvrđenom roku pretpostavlja se da je njihov stav 
da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da su planirane Izmjene i 
dopune Prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu. 

Iz svega navedenog u ovom članku, utvrđuje se da nije potrebno provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana. 

 
Članak 5. 

Izdanim Mišljenjem Međimurske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i 
zaštitu okoliša, KLASA: 351-03/18-03/5, URBROJ:2109/1-09/01-18-04, od 28. svibnja 2018. godine, u 
pogledu izrade Izmjene i dopune Prostornog plana nije utvrđena potreba provođenja strateške 
procjene utjecaja na okoliš. 
 

Članak 6. 

Jedinica lokalne samouprave je dužna informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o 
zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) 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. 

Informiranje javnosti je provedeno objavom na službenoj internetskoj stranici Općine Kotoriba 
u roku od najmanje 30 dana, počevši od 27. ožujka 2018.  

Tijekom provedbe predmetnog postupka nije zaprimljen ni jedan dopis očitovanja javnosti. 
 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj internetskoj 
stranici Općine. 

 
                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK  

 
KLASA: 350-05/18-01/03 Ljubomir Grgec 
URBROJ: 2109/9-18/01 
Kotoriba, 5. lipnja  2018. 
 

 
 


