
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 
78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 48. Zakon o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), gradonačelnik Grada Križevaca 
donosi 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak Ocjene o potrebi

strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja pretežno stambene zone „Posrednji put“

Članak 1.

Gradonačelnik Grada Križevaca donio je Odluku započinjanju postupka Ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja pretežno 
stambene zone „Posrednji put“ (KLASA: 351-01/21-01/0012, URBROJ: 2137/02-03/1-21-3, od 
13. srpnja 2021.), prema kojoj je Grad Križevci proveo postupak ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja pretežno stambene 
zone „Posrednji put“ („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 1/11) - u daljnjem tekstu: Izmjene 
i dopune Plana.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Plana 
utvrđeno je kako su predmetne Izmjene i dopune Plana prihvatljive za okoliš i ekološku mrežu te 
da iste neće proizvesti okolišne rizike, temeljem čega je utvrđeno kako postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš nije potrebno provesti.

Članak 2.

Osnovni ciljevi izrade ovih Izmjena i dopuna Plana su: usklađenje s važećim Generalnim 
urbanističkim planom Grada Križevaca, propisima nacionalne razine koji su se u međuvremenu 
od donošenja posljednjih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja izmijenili, a njihova se 
primjena odražava na prostorno planiranje i provedbu dokumenata prostornog uređenja, zatim 
preispitivanje i osiguranje potrebnih kapaciteta sadržaja društvenih i javnih namjena na području 
zahvata UPU-a, preispitivanje i unapređenje prometne mreže i infrastrukturnih sustava, racionalno 
i održivo komunalno opremanje građevinskog zemljišta, otklanjanje uočenih neusklađenosti 
između tekstualnog i grafičkog dijela UPU-a i revidiranje Odredbi za provođenje UPU-a.



Članak 3.

Postupak Izmjene i dopune Plana, koji je bio predmet postupka ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš, predstavlja cjelovite izmjene i dopune. 

Obuhvat I ID UPU-a odnosi se na područje pretežno stambene zone „Posrednji put“ čije 
se granice ovim ID neće mijenjati, odnosno ostaju jednake.

Članak 4.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Plana, Grad 
Križevci zatražio je mišljenje javnopravnih tijela sukladno članku 5. Odluke o pokretanju 
postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja pretežno stambene zone „Posrednji put“, kako slijedi:

1. Koprivničko-križevačka županija, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko – 
križevačke županije, Florijanski trg 4/I, 48000 Koprivnica,

2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-
križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica,

3. Vodne usluge d.o.o. Križevci, Drage Grdenića 7, 48260 Križevci,
4. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Drage Grdenića 7, 48260 Križevci,
5. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, 

zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Antuna Nemčića 5/I, 48000 Koprivnica – po 
pribavljenim ostalim mišljenjima.

U utvrđenom roku očitovala su se sva javnopravna tijela i to kako slijedi: 
1. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci (BROJ: 463/2021 od 15. srpnja 2021.) – izdano 

mišljenje kako za predmetne Izmjene i dopune Plana nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na okoliš.

2. Vodne usluge d.o.o. Križevci (BROJ: 936/2021 od 16. srpnja 2021.) - izdano mišljenje 
kako za predmetne Izmjene i dopune Plana nije potrebno provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš.

3. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije (KLASA: 351-01/21-
01/02, URBOJ: 2137-14-21-2 od 23. srpnja 2021.) - izdano mišljenje kako za 
predmetne Izmjene i dopune Plana nije potrebno provesti postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš.

4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-
križevačke županije (KLASA: 350-02/21-01/01, URBROJ: 2137-23-21-2 od 2. 
kolovoza 2021.) – izdano mišljenje kako za predmetne Izmjene i dopune Plana nije 
potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

5. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode 
Koprivničko-križevačke županije (KLASA: 351-03/21-01/37, URBROJ: 2137/1-
05/03-21-5, od 1. rujna 2021.), izdano Konačno mišljenje kako nije potrebno provesti 
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da su predmetne Izmjene i dopune 
Plana prihvatljive za okoliš i ekološku mrežu.



Članak 5.

Iz prethodnog članka vidljivo je kako su sva javnopravna tijela dala mišljenje da nije 
potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te da su predmetne Izmjene i 
dopune Plana prihvatljive za okoliš i ekološku mrežu.

Slijedom navedenog, utvrđuje se kako okoliš nije potrebno provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš za predmetne Izmjene i dopune Plana.

Članak 6.

Grad Križevci dužan je informirati zainteresiranu 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).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnim stranicama 
Grada Križevaca [www.krizevci.hr]. 

KLASA: 351-01/21-01/0012
URBROJ: 2137/02-03/1-21-23
U Križevcima, 03. rujna 2021.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn

http://www.krizevci.hr/
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