
 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADONAČELNIK 

                  

 

KLASA: 351-03/21-01/01 

URBROJ: 2103-3-02-02/1-33 

Daruvar, 15. veljače 2022. g. 

 

 

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

153/13, 78/15, 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 66. stavaka 1. alineje 13. Statuta 

Grada Daruvara (“Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 1/21), Gradonačelnik donosi 

 

O D L U K U 

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

 IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Daruvara 

 

Članak 1. 

Dana 04. veljače 2022. godine donijeta je Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada 

Daruvara KLASA: 351-03/21-01/01, UR.BROJ: 2103-3-02-02/1-17 (u daljnjem tekstu: Izmjene 

plana) prema kojoj je Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne 

djelatnosti Grada Daruvara (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) proveo postupak Ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene plana. 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Izmjene plana neće imati 

vjerojatan značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš. 

 

Članak 2. 

 Obuhvat IV. izmjena i dopuna PPUG Daruvar uključuje: 

- usklađivanje PPUG Daruvar  sa Zakonom o prostornom uređenju (članak 43. stavak 6., članak 200. 

stavak  1. i 2., članak 201. i drugi) te ostalim zakonima i propisima koji imaju utjecaj na prostorno 

uređenje, 

- izradu novih kartografskih prikaza PPUG Daruvar u elektroničkom obliku u službenoj kartografskoj 

projekciji HTRS69 u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (“Narodne 

novine“ broj 115/15). 

 

Članak 3. 

 Ciljevi i programska polazišta IV. izmjena i dopuna PPUG Daruvar su sljedeći: 

- usklađenje s u međuvremenu donesenim zakonima, propisima i dokumentima prostornog uređenja 

šireg područja, 

- ostvarivanja preduvjeta za realizaciju pojedinih razvojnih projekata od interesa pravnih osoba, a koji 

su i od interesa za Grad Daruvar. 

 

 



Članak 4. 

Razlog za izradu i donošenje IV. izmjena i dopuna PPUG Daruvar  je potreba za proširenjem 

skladišnog prostora, odnosno manipulativno-otvorenog vanjskog prostora za uskladištenje potrebnog 

repromaterijala koji je nužan za efikasno funkcioniranje proizvodno poslovnih aktivnosti pravnog 

subjekta-trgovačkog društva  Pivovara Daruvar d.o.o., poticanje razvoja zdravstvenog turizma u Gradu 

Daruvaru, tako da će se mali neobrasli dio šume s posebnom namjerom prenamjeniti u javnu i 

društvenu namjenu, te proširenje građevinskog područja u naselju Vrbovac. 

Ciljanim izmjenama obuhvaćene su 2 (dvije) kč.br. i to: kč.br. 865 k.o. Daruvar površine 457 

m2 i kč.br. 863 k.o. Daruvar površine 768 m2 koje sada imaju namjenu: mješovita namjena-pretežito 

stambena, prenamijenili u I2-industrijska namjena. Predmetne čestice fizički su unutar gospodarskog 

dvorišta navedenog trgovačkog društva. 

Također ciljanim izmjenama obuhvaćen je i mali dio kč. br. 302/1 k.o. Daruvar, odnosno dio 

čestice uz granicu s kč.br. 1703 k.o. Donji Daruvar. Radi se o neobraslom dijelu šume. Dio čestice 

sada ima namjenu kao šuma s posebnom namjenom, a ciljanim izmjenama pranamjeniti će se u javnu i 

društvenu namjenu.  

Nadalje, kč.br. 468/1, kč.br. 457/4, kč.br. 662/2 i kč.br. 608/8 sve u k.o. Vrbovac ciljanim 

izmjenama stavljaju se u građevinsko područje, odnosno mješovitu namjenu.  

Nadalje, u malom dijelu biti će izmjena odredbi za provedbu. 

 

Članak 5. 

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

procjene utjecaja na okoliš za Izmjene plana, Upravni odjel je zatražio mišljenja javnopravnih tijela 

određena posebnim propisima utvrđena Odlukom o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Daruvara. 

Po dostavljenim zahtjevima zaprimljena su mišljena navedena u tablici kako slijedi: 

JAVNOPRAVNO TIJELO KLASA/URBROJ/DATUM MIŠLJENJE 

DARKOM d.o.o. za komunalnu 

djelatnost 

J. Kozarca 19, Daruvar 

URBROJ: 81/22 

09.02.2022. 

Nije potrebno provesti 

stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš. 

HRVATSKE VODE, 

Vodnogospodarski odjel za mali sliv 

„Ilova-Pakra“,  

J. Jelačića 20, Daruvar 

KLASA: 351-03/21-

01/0000440, URBROJ: 374-

3106-01-22-5 

09.02.2022. 

Nije potrebno provesti 

stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš. 

MINISTARSTVO KULTURE I 

MEDIJA,  Uprava za zaštitu kulturne 

baštine, Konzervatorski odjel u 

Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6, 

Bjelovar 

Klasa: 612-08/22-10/0062 

Ur.broj: 532-05-02-02/1-22-2 

11. veljače 2022. 

Strateška  procjena utjecaja 

na okoliš za sastavnicu 

prostora kulturna baština nije  

potrebna 

OPĆINA ĐULOVAC 

Đurina 132, Đulovac 

Klasa: 351-01/22-01/01 

Urbroj: 2103-8-03-22-01 

11. veljače 2022. 

Nemamo posebnih zahtjeva i 

uvjeta. 

OPĆINA KONČANICA 

Končanica 260, Končanica 

KLASA: 351-03/22-01/01 

URBROJ: 2103-12-02-22-2 

11. veljače 2022. 

Nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 



OPĆINA SIRAČ 

S. Radića 120/1 , Sirač 

KLASA: 351-02/22-01/3 

UR.BROJ: 2103-17-02-22-2 

11. veljače 2022. 

Nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

JAVNA USTANOVA ZA 

UPRAVLJANJE 

ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA 

PRIRODE BJELOVARSKO-

BILOGORSKE ŽUPANIJE, 

Trg čazmanskog Kaptola 6, Čazma 

KLASA: 350-02/22-01/1 

URBROJ: 2103-75-22-5 

11. veljače 2022. 

Odluka o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš 

IV. izmjena i dopuna PPUG 

Daruvara mora biti sukladna 

Prethodnoj ocjeni 

prihvatljivosti za ekološku 

mrežu, te nema posebnih 

napomena. 

HEP - Operator distribucijskog 

sustava d.o.o., Elektra Križ,  

Trg sv. Križa 7, Križ  

 

Broj i znak: 

4/07400700101/497/22BK 

Nemamo posebnih zahtjeva i 

uvjeta. 

JU ZAVOD ZA PROSTORNO 

UREĐENJE BBŽ,  

Trg E. Kvaternika 14, Bjelovar 

 

Klasa: 351-04/22-01/01 

Ur.broj: 2103/1-08-22-02 

11. veljače 2022. 

Nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH 

POSLOVA, Ravnateljstvo civilne 

zaštite, Služba civilne zaštite 

Bjelovar, 

Vlahe Paljetka 2 , Bjelovar 

KLASA: 351-02/22-02/1 

URBROJ: 511-01-391-22-5 

11. veljače 2022. 

Nemamo primjedbi. Prilikom 

izrade SPUO za IV. izmjene i 

dopune PPUG Daruvara 

potrebno je obratiti pozornost 

na provedbu smjernica i 

napomena iz „Procjene rizika 

od velikih nesreća za 

područje Grada Daruvara iz 

2018. godine.  

 

Napomena: Zahtjev za 

mišljenje poslan je na dvije 

adrese u MUP-u, no 

dostavljeno je jedno 

mišljenje budući da je Služba 

civilne zaštite od nedavno pri 

Ministarstvu unutarnjih 

poslova 

OPĆINA DEŽANOVAC 

Dežanovac 280 

KLASA: 351-03/21-01/02 

URBROJ: 2103-7-2-1-22-3 

14. veljače 2022. 

Nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

BJELOVARSKO – BILOGORSKA 

ŽUPANIJA, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, gradnju, zaštitu 

okoliša i zaštitu prirode, Ul. dr. Ante 

Starčevića 8., Bjelovar 

KLASA: 351-03/22-03/2 

URBROJ: 2103/1-21-22-2 

14. veljače 2022. 

Nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

BJELOVARSKO – BILOGORSKA 

ŽUPANIJA, Upravni odjel za 

gospodarski razvoj i komunalne 

KLASA: 351-02/22-04/1 

URBROJ: 2103/1-19-22-2 

15. veljače 2022. 

Nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 



  

Članak 6. 

Iz mišljenja dostavljenih od javnopravnih tijela iz točke 3. ove odluke vidljivo je da Izmjene 

Plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te se utvrđuje da nije potrebno provođenje 

postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, da su Izmjene Plana prihvatljive za ekološku mrežu. 

 

 

Članak 7. 

Grad Daruvar dužan je informirat javnost o ovoj odluci u skladu s odredbama Zakona o zaštiti 

okoliša (“Narodne novine“ broj 80/13, 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“ broj 

64/08). 

 

Članak 8. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj mrežnoj stranici 

Grada Daruvara (www.daruvar.hr). 

 

 

                                                                                          Gradonačelnik  

                                                                           Damir Lneniček, univ.spec.oec. 

 

 

djelatnosti, Dr. Ante Starčevića 8, 

Bjelovar 

http://www.daruvar.hr/

