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REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PERUŠIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 350-01/20-01/02
URBROJ: 2125-08-3-20-3
Perušić, 4. veljače 2020. godine
Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15,
12/18, 118/18), te članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš (Narodne novine, broj 3/17), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik općine Perušić dana 4. veljače 2020. godine donosi

ODLUKU
KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI
STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA
VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PERUŠIĆ
I.
Općinski načelnik Općine Perušić donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš za VIII. Izmjene i dopune PPUO Perušić (KLASA: 350-01/19-01/47,
URBROJ: 2125-08-3-19-1, od 9. prosinca 2019.) prema kojoj je proveden postupak Ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš za VIII. Izmjene i dopune PPUO Perušić (u daljnjem tekstu:
Plan).
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Plan neće imati vjerojatno značajan
utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na
okoliš.
II.
Razlozi izrade izmjena i dopuna su:
₋ A. korigiranje imena eksploatacijskog polja iz “Konjsko Brdo” u “Mali Čardak” i ukidanje
obveze izrade UPU-a te razmatranje mogućnosti proširenja istog
₋ B. omogućavanje uređenja otvorene streljane na eksploatacijskom polju “Kvarte-zapad”
₋ C. određivanje istražnog prostora za sunčane elektrane na području Općine
₋ D. omogućavanje realizacije javnih i prometnih sadržaja u naselju Perušić
₋ E. omogućavanje realizacije nekoliko manjih kampova na području Općine
₋ F. planiranje nekoliko lokacija za robinzonski smještaj
₋ G. stvaranje prostornoplanskih uvjeta za uređenje spomen tiskare u naselju Bakovac
Kosinjski
₋ H. manje korekcije građevinskog područja naselja sukladno zaprimljenim zahtjevima
₋ I. ispravak grešaka i neusklađenosti
₋ J. druge izmjene koje se tokom izrade pokažu nužnim.

A. Na inicijativu tvrtke Mineral IGM d.o.o., jedan od razloga je korigiranje dijela Odredbi za provedbu
vezanog za postojeće eksploatacijsko polje mineralne sirovine tehničko-građevnog kamena “Mali
Čardak”. U članku 89. Odredbi je krivo navedeno ime eksploatacijskog polja. Člankom 97. dana je
obveza izrade urbanističkih planova uređenja za sanaciju eksploatacijskih polja. Eksploatacijska polja
se prema uvjetima iz Studije utjecaja na okoliš moraju tehnički i biološki sanirati i po završetku
eksploatacije vratiti prvotnoj namjeni za što postoji obveza izrade projekta sanacije. Obzirom da
projektom sanacije nisu predviđeni zahvati koji podliježu izdavanju provedbenih dokumenata nema
potrebe za izradom UPU-a. Eksploatacijsko polje se neće širiti.
B. Na jednom dijelu postojećeg eksploatacijskog polja “Kvarte-zapad” potrebno je planirati uređenje
streljane. Dopunit će se tekstualni dio Plana.
C. Na inicijativu HEP d.d., potrebno je istražiti mogućnost izgradnje sunčane elektrane na području
Općine na način da se odredi istražni prostor za sunčane elektrane, po mogućnosti izvan područja
ekološke mreže te u blizini prometnice i priključka na električnu mrežu za gradnju iste. Ovim
izmjenama i dopunama neće se određivati točna pozicija solarne elektrane niti davati uvjeti za gradnju
i uređenje na površinama solarnih elektrana već samo mogući prostor u kojem će se naknadno,
temeljem detaljnih studija i analiza te nekim drugim izmjenama i dopunama plana, definirati površina
solarne elektrane.
D. Kako bi se omogućila realizacija rekreacijskih sadržaja s dječjim igralištem zapadno od zgrade
Općine i uređenje parkinga i punionice električnih automobila u dijelu između županijske ceste Ž5154
i postojeće trafostanice preko puta zgrade Općine, dopunit će se tekstualni dio Plana.
E. U tekstualnom dijelu Plana dat će se uvjeti za gradnju kampova unutar građevinskog područja
naselja, smještajnog kapaciteta do 50 kreveta.
F. U tekstualnom dijelu Plana dat će se mogućnost izgradnje zahvata u prostoru za robinzonski
smještaj izvan građevinskog područja sukladno članku 44. Zakona o prostornom uređenju.
G. Površina unutar građevinskog područja naselja Bakovac Kosinjski prenamijenit će se u površinu
javne i društvene namjene (kulturne) radi potrebe uređenja spomen tiska.
H. Zaprimljeni je nekoliko zahtjeva građana za korekcijom građevinskog područja. Svi zahtjevi za
povećanjem građevinskog područja naselja će se analizirati te ako je moguće tražene čestice će se
ugraditi u isto. Kod povećanja građevinskih područja naselja u obzir će se uzimati i čestice u
neposrednoj blizini koje se nalaze između gore navedenih čestica, kako bi se formirala jedinstvena
cjelina.
I. U periodu provedbe uočen je manji broj grešaka i neusklađenosti koje će se ovim Planom ukloniti.
Istaknutim razlozima za izradu Plana određeni su ujedno ciljevi i programska polazišta, a sve kako bi
se omogućila učinkovita provedba Plana i realizacija gospodarskih potreba Općine.
Obuhvat Izmjena i dopuna odnosi se na cijelo područje Općine Perušić.
III.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Perušić zatražila je mišljenja tijela
i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. U tablici koja slijedi
navedena su sva mišljenja koja su zaprimljena.

Javnopravno tijelo

Klasa / Urbroj / datum

Mišljenje

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

Klasa: 612-08/16-10/0038,

Ostaju pri dodadašnjim
uvjetima i smjernicama,
koje su iznijeli u svom
zahtjevu za izradu plana.

Upravni odjel za graditeljstvo,
zaštitu okoliša i prirode te
komunalno gospodarstvo LSŽ

Klasa: 351-03/19-01/05,
Urbroj: 2125/1-08-19-03,
Gospić, 4.12.2019.

Nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja
predmetnog plana na
okoliš.

Upravni odjel za graditeljstvo,
zaštitu okoliša i prirode te
komunalno gospodarstvo LSŽ

Klasa: 351-03/19-01/05,
Urbroj: 2125/1-06-20-09,
Gospić, 31.01.2020.

Postupak OSPUO
proveden je sukladno
Zakonu.

Urbroj: 532-04-02-12/5-19-08,
Gospić, 10.12.2019.

IV.
U tablici iz prethodne točke vidljivo je da je zaprimljeno samo dva mišljenja, Konzervatorskog odjela u
Gospiću i Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo
Ličko-senjske županije. Konzervatorski odjel u svom mišljenju nije se očitovao na potrebu izrade
strateške procjene nego je dao zahtjev za izradu plana. Mišljenje upravnog odjela je da nije potrebno
provesti stratešku procjenu utjecaja Planova na okoliš, ali da će biti potrebno provesti ocjenu o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okoliš za realizaciju pojedinih zahvata planiranih Planom.
Iz svega navedenog u ovoj točki, utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na
okoliš za Plan.
V.
Općina Perušić dužna je o ovoj Odluci informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti
okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) 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.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici
Općine Perušić.
Općinski načelnik
Ivica Turić

Prilog I
-

Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje:
●

Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno
gospodarstvo, dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

●

Ličko-senjska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

●
●

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću,
Budačka 12, Gospić
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Senjskih žrtava 2, Gospić

●

Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti, Trg popa Marka Mesića 2, Perušić

