
     
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 

78/15), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije plana i programa na okoliš 

(Narodne novine, broj 3/17) i članka 39. Statuta Općine Rakovica  ("Glasnik Karlovačke 

županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst), Općinski 

načelnik Općine Rakovica donosi  

ODLUKU 

o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu 

Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“ 

 

           Članak 1. 

 Na temelju Mišljenja Karlovačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša  KLASA: 351-03/17-01/17, 

URBROJ: 2133/1-07-01/01-17-02, od 16. listopada 2017. godine vezano  za izdavanje 

mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene  utjecaja na okoliš 

Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“ u naselju Čatrnja (u daljnjem tekstu: 

UPU Korana) ovom Odlukom započinje se postupak Ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš UPU Korana. 

Članak 2. 

Nositelj izrade UPU Korana i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica. Izrađivač 

UPU Korana je Urbanistica d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 5. 

 

Članak 3. 

 Izrada UPU Korana definirana je odredbama Prostornog plana uređenja Općine 

Rakovica, kao i gospodarskim  potrebama obavljanja djelatnosti na lokalitetu obuhvata. 

Izradom UPU Korana osigurava se jedan od preduvjeta za  plansko korištenje prostora, rast i 

razvoj postojećih i budućih gospodarskih  djelatnosti  u obuhvatu UPU Korana . 

 

Članak 4. 

Površina obuhvata UPU Korana definirana je kartografskim prikazom granica 

građevinskog područja u Prostornom planu uređenja Općine Rakovica za naselje Čatrnja i 

iznosi cca 41,5 ha. 

Članak 5 

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 

80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 

(„Narodne novine“ broj 03/17), te odredbama ostalih posebnih propisa iz područja za koje se 

UPU Korana donosi i to sljedećim redoslijedom provedbe:  

1. Općina Rakovica, sukladno odredbi iz čl.29.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17), započinje postupak ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Korana donošenjem ove Odluke. 

 2. Općina je dužna pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, 

„Narodne novine“ broj 03/17). U svrhu pribavljanja mišljenja, Općina dostavlja zahtjev za 

davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove 

Odluke. 

 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje značajnog utjecaja na okoliš iz Priloga II. 

Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 



03/17), tijela i/ili osobe daju mišljenje o potrebi strateške procjene u roku od 30 dana od dana 

zaprimanja zahtjeva i dostavljaju ga Općini. 

 4. Ukoliko Općina ocijeni potrebnim, osigurati će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili 

osobom koja dostavlja mišljenje iz točke 2. ovog članka.  

5. Općina će  dostaviti dobivena mišljenja i podnijeti zahtjev Ministarstvu zaštite 

okoliša i energetike, sukladno  članku 26. stavku 1, članku 46. i članku 47. Zakonu o zaštiti 

prirode („Narodne novine“ broj 80/13), članku 70. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne 

novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) za izdavanje mišljenja o prihvatljivosti UPU Korana za 

ekološku mrežu,  te mišljenja o potrebi strateške procjene za UPU Korana. 

 6. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i energetike isključi mogućnost značajnih 

negativnih utjecaja UPU Korana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, 

daje mišljenje da je UPU Korana prihvatljiv za ekološku mrežu i da nema potrebe izrade 

Studije utjecaja na okoliš. 

7. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ne isključi mogućnost značajnih 

negativnih utjecaja UPU Korana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, 

daje obvezujuće mišljenje, što znači da se obvezno provodi i postupak strateške procjene. 

 8. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom 

Općina potvrđuje da za UPU Korana "jest potrebno" ili "nije potrebno" provesti postupak 

strateške procjene, Općina je dužna o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje 

županijskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša (Upravni odjel za zaštitu prirode i 

okoliša Karlovačke županije) pri čemu je dužna dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu 

dokumentaciju iz postupka ocjene. 

 9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da UPU Korana ima vjerojatno značajan utjecaj na 

okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge 

zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga I. Uredbe o 

strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17).  

10. Ako se u postupku ocjene utvrdi da UPU Korana nemaju vjerojatno značajan 

utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora 

sadržavati osnovne podatke i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno 

provesti stratešku procjenu.  

11. O Odluci iz točke 9. i 10.Općina informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti 

okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 

zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08). 

 

Članak 6. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Korana 

sudjelovat će sljedeća tijela i osobe:  

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike 

Austrije 14, Zagreb, 

 Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Karlovcu, A. Vranyczanya 4, Karlovac, 

 Ministarstvo zdravlja, Sanitarna inspekcija Karlovac, Ulica A. Vranyczanya 4, 

Karlovac, 

 Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, 

obnovu i energetiku, Haulikova 14, Karlovac,  

Karlovačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam, J. Haulika 

1, Karlovac, 

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

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Križanićeva 11 Karlovac,  

Hrvatske vode, VGO Kupa, Karlovac, Račkog 10, 



 Hrvatske šume , UŠP Karlovac, Put D. Trstenjaka 1, Karlovac,  

 Javna ustanova Natura vita za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području 

Karlovačke županije, Križanićeva 30, Karlovac,  

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, V. Mačeka 48, Karlovac. 

 

Članak 7. 

 Općina Rakovica dužna je informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti 

okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 i 78/15) i odredbama 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. 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Rakovica“ .  

 

 

KLASA:350-03/17-01/02 

URBROJ:2133/16-18-3 

Rakovica, 29.01.2018.   

          OPĆINSKI NAČELNIK 

              Franjo Franjković 
    

 

 

 


