
PRILOG II. 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za III. 
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice: 

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) 
započinje postupak izbora ovlaštenika prema popisu pravnih osoba koje imaju suglasnost za 
obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, sukladno Pravilniku o uvjetima za izdavanje suglasnosti 
pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 57/10) 

2. Upravni odjel nakon odabira ovlaštenika započinje postupak strateške procjene. Prva radnja u tom 
postupku je određivanje sadržaja strateške studije. 

3. U postupku određivanja sadržaja strateške studije Upravni odjel će od tijela i/ili osoba određenih 
posebnim propisima pribaviti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju 
obraditi u strateškoj studiji vezano na područje iz djelokruga toga tijela i/ili osoba. Zahtjev za 
davanje mišljenja smatra se poziv za dostavu zahtjeva za izradu prostornog plana (čl. 8, st. 5. 
Uredbe ) prema posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje kojem se prilaže i ova 
Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice. Mišljenja se dostavljaju kao sastavni dio zahtjeva za 
izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice, na način i u roku 
propisanom posebnim propisom kojim se uređuje prostorno uređenje (čl. 9, st. 3.Uredbe). Rok za 
dostavu mišljenja odnosno zahtjeva je 30 dana od primitka zahtjeva Upravnog odjela. 

4. U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja 
strateške studije, ovaj Upravni odjel koordinira i provodi jednu ili više konzultacija s 
predstavnicima tijela i/ili osoba od kojih su zatražena mišljenja, sve tijekom propisanog roka od 30 
dana od primitka zahtjeva za izdavanjem mišljenja (čl.9, st. 4. Uredbe). 

5. Upravni odjel u postupku određivanja sadržaja strateške studije osigurava sudjelovanje javnosti 
sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

6. Nakon razmatranja pristiglih mišljenja te primjedbi i prijedloga javnosti, Upravni odjel utvrđuje 
konačni sadržaj strateške studije i u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavom mišljenja tijela 
iz točke 3. ovog Priloga donosi Odluku o sadržaju strateške studije. O istoj Odluci, Upravni odjel 
informira javnost objavom na službenim internetskim stranicama Grada Koprivnice. 

7. U roku od 8 dana od donošenja Odluke o sadržaju strateške studije gradonačelnik imenuje 
Povjerenstvo za stratešku procjenu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sukladno odredbama čl. 14. i 
15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. 

8. Upravni odjel Povjerenstvu dostavlja stratešku studiju i Nacrt prijedloga Izmjena Plana u fazi u 
kojoj je izrađen, najkasnije 8 dana prije održavanja 1. sjednice Povjerenstva (čl. 20. Uredbe). 
Predsjednik Povjerenstva saziva 1. sjednicu Povjerenstva najkasnije u roku od 8 dana od dana 
primitka strateške studije i Nacrta prijedloga Izmjena Plana (čl. 18. Uredbe). 

9. Na prvoj sjednici Povjerenstvo ocjenjuje cjelovitost strateške studije u odnosu na utvrđeni sadržaj 
strateške studije i Nacrt prijedloga Izmjena Plana te stručnu utemeljenost strateške studije. Ako 
utvrdi da je strateška studije cjelovita i stručno utemeljena Povjerenstvo donosi Mišljenje o 
cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije, ili, u suprotnom, predlaže da se strateška 
studija doradi i dopuni u roku od najduže 15 dana. Dopunjenu studiju Upravni odjel može dostaviti 



direktno izrađivaču III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice ili se, ovisno 
o prijedlogu Povjerenstva, održava 2. sjednica Povjerenstva, 

10. U okviru postupka strateške procjene provodi se glavna ocjena prihvatljivosti III. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice za ekološku mrežu, Mišljenje Povjerenstva sadrži i 
prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu te program praćenja i 
izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže prema posebnom 
propisu iz područja zaštite prirode (čl. 21, st.2. Uredbe). 

11. Izrađivač dovršava Nacrt prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Koprivnice nakon što zaprime cjelovitu i stručno utemeljenu stratešku studiju (čl. 22. Uredbe). 

12. Upravni odjel donosi Odluku o upućivanju Strateške studije i Prijedloga izmjene prostornog plana 
na javnu raspravu te o Odluci informira javnost objavom na internetskim stranicama Grada 
Koprivnice sukladno članku 23. Uredbe. Javna rasprava provodi se u jedinstvenom postupku javne 
rasprave na prijedlog prostornog plana, na način i u rokovima propisanim posebnim propisom 
kojim se uređuje prostorno uređenje (čl. 23. Uredbe). 

13. Istodobno sa stavljanjem na javnu raspravu, Upravni odjel stratešku studiju i Prijedlog izmjena 
prostornog plana dostavlja na mišljenja tijelima i osobama sukladno Zakonu i Uredbi (čl. 23.). 

14. Nakon provedene javne rasprave upravno tijelo sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne 
rasprave te mišljenja tijela i osoba dostavlja na očitovanje ovlašteniku izrade strateške studije i 
izrađivaču izmjena i dopuna III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice. 
Svojim očitovanjem, ovlaštenik će predložiti i konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja 
stanja okoliša vezano na izmjene prostornih planova. Nakon završetka javne rasprave, u roku od 
15 dana, ovlaštenik dostavlja očitovanja na primjedbe i prijedloge iz javne rasprave na stratešku 
studiju te sudjeluje u izradi izvješća s javne rasprave prema posebnom propisu kojim se uređuje 
prostorno uređenje (čl. 24. Uredbe). 

15. Radi propisane obveze provedbe Glavne ocjene u sklopu strateške procjene, Upravni odjel najprije 
pribavlja mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja i 
održivo gospodarenje otpadom, o prihvatljivosti izmjena i dopuna prostornog plana za ekološku 
mrežu (čl. 25, st.3), a potom i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja radi pribavljanja 
mišljenja o provedenoj strateškoj procjeni III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Koprivnice, dostavom Nacrta konačnog prijedloga, odnosno prijedloga izmjena prostornog plana 
sa strateškom studijom i drugim dokumentima sukladno čl. 25, st. 4. Uredbe. Mišljenje Ministarstva 
o provedenoj strateškoj procjeni mora se pribaviti prije dovršetka izrade izvješća o javnoj raspravi 
o prijedlogu prostornog plana prema, posebnom propisu (čl. 25, st. 2), u roku od 15 dana od 
završetka javne rasprave, a prije zaključivanja izvješća s javne rasprave prema posebnom propisu 
(čl. 25, st.8), 

16. Izrađivač priprema Konačni prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Koprivnice te ga dostavlja tijelu nadležnom za donošenje sukladno propisima koji uređuju 
prostorno uređenje. 

17. Postupak strateške procjene završava Izvješćem Upravnog odjela koje je potrebno izraditi u roku 
od 30 dana od dana donošenja Odluke o usvajanju izmjena i dopuna prostornog plana, sa sadržajem 
prema čl. 27. Uredbe. O Izvješću se informira javnost, tijela i/ili osobe određene posebnim 
propisima, jedinice lokalne samouprave i druga tijela kada su ta tijela sudjelovala u postupku (čl. 
27, st. 3. Uredbe). 


