
                        
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

             OPĆINA KAPTOL 

              Općinski načelnik        

 

KLASA:351-03/18-01/13  

URBROJ:2177/05-02-20-16 

Kaptol, 23. siječnja 2020. godine 

 

Temeljem odredbe članka  64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 

br. 80/13, 153/13,78/15,12/18, 118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni 

utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN broj 03/17), i članka 46. Statuta Općine 

Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, br. 01/18), Općinski načelnik Općine Kaptola 

donosi slijedeću 

 

ODLUKU 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške  procjene 

utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu države za Općinu Kaptol  

 

 

Članak 1. 

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš  za Program raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, 

KLASA: 351-01/18-01/13, URBROJ: 2177/05-02-18-3 od 15. svibnja 2018. godine 

donio je načelnik Općine Kaptol  

 

U provedenom  postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 

Program raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države  utvrđeno je da 

Plan neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se donosi Odluka 

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

Programa raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.  

 

Članak 2. 

Razlozi za izradu i donošenje Programa su zakonske obaveze propisane člankom 

29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18), rješavanje 

zemljišta koje nemaju riješen pravni status raspolaganja, a nalazi se u mirnom posjedu, 

stavljanje u funkciju proizvodnje i obrađivanja ili neke druge namjene državnog 

poljoprivrednog zemljišta koje se do sada nije koristilo i predstavlja problem održavanja 

po pitanju neuređenosti tla, zakorovljenosti i ostalih problema, a koje izaziva zapušteno 

poljoprivredno zemljište, davanjem u zakup, prodaju ili neki drugi oblik raspolaganja 

predviđen zakonom. 

Obuhvat programa odnosi se na katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske koje će se Programom dati na raspolaganje. Program kao 

predviđene oblike raspolaganja katastarskim česticama utvrđuje zakup, prodaju, povrat i 

osnivanje prava građenja, a dio katastarskih čestica obuhvaćenih Programom ima neki od 

sljedećih statusa dosadašnjeg (trenutnog) oblika raspolaganja: dugogodišnji zakup na 50 

godina i koncesija na 30 godina.  



 

Članak 3. 

Temeljem članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 

programa na okoliš (NN broj 03/17 ) u postupku ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš  nadležno tijelo, zahtjevom KLASA: 351-01/18-01/13, URBROJ: 

2177/05-02-18-4, od 16. svibnja 2018. godine i zahtjevom KLASA: 351-01/18-01/13, 

URBROJ: 2177/05-04/19-10 od 17. srpnja 2019. godine, zatražio je od tijela i osoba 

određenih posebnim propisima, mišljenje o potrebi strateške procjene za predmetni 

Program. 

Zaprimljena su sljedeća mišljenja: 

1. Mišljenje Grada Požege, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i 

gospodarenje (KLASA: 351-03/18-01/5, URBROJ: 2177/01-05/04-18-2 od 22. 

svibnja 2018. g.) zaprimljeno 23. svibnja 2018. godine, u kojem se navodi da nije 

potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Program 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine 

Kaptol. 

2. Očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 351-03/18-01/190, 

URBROJ: 517-06-2-1-2-18-2 od 11. lipnja 2018. g.) zaprimljeno 27. lipnja 2018. 

godine, u kojem se navodi da Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 

gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš Ministarstva zaštite 

okoliša i energetike ne sudjeluje u postupcima ocjene odnosno strateške procjene 

na lokalnoj razini. 

3. Mišljenje Općine Velika (KLASA: 350-01/18-01/08, URBROJ: 2177/08-02-18-

2 od 18. svibnja 2018. g.) zaprimljeno 23. svibnja 2018. godine, u kojem se navodi 

da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. 

4. Mišljenje Općine Jakšić (KLASA: 351-01/18-01/13, URBROJ: 2177/04-03-18-2 

od 16. svibnja 2018. g.) zaprimljeno 18. svibnja 2018. godine, u kojem se navodi 

da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na 

području Općine Kaptol. 

5. Mišljenje Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske 

županije (KLASA: 351-03/18-01/22, URBROJ: 2177/1-06-06/12-18-3 od 18. 

svibnja 2018. godine i KLASA: 351-03/18-01/22, URBROJ: 2177/1-06-06/12-19-

7 od 02. prosinca 2019. godine) zaprimljeno 14.12.2019. godine, u kojem se 

navodi: 

- da za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Kaptol ne treba provesti postupak strateške 

procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode 

(bioraznolikost, zaštićena područja), 

- da je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Kaptol prihvatljiv za ekološku mrežu. 

 

 

Članak 4. 

U provedenom postupku ocjene sagledan je mogući utjecaj Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za Općinu Kaptol, te 

primjenom kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš predmetnog 

Programa, iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 



na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i slijedom zaprimljenih mišljenja tijela, utvrđeno 

je da se vjerojatno ne očekuju značajni negativni utjecaji na okoliš i prirodu.  

Na području katastarskih čestica obuhvaćenih Programom nalaze se područja 

ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za 

upravljanje područjima ekološke mreže, NN broj 80/19), Područja očuvanja značajna za 

vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000580 Papuk i Područja očuvanja značajna za ptice 

(POP) HR1000040 Papuk.  

U provedenom postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku 

mrežu, koji je proveo Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske 

županije, analizom mogućih utjecaja provedbe Programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost 

područja ekološke mreže, utvrđeno je da se mogu isključiti značajni negativni utjecaji 

Programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže zbog karaktera plana- 

planom se određuje način raspolaganja (zakup, prodaja poljoprivrednog zemljišta, povrat 

i ostalo) ali ne i način budućeg korištenja pojedinih katastarskih čestica. Uz pretpostavku 

zadržavanja mozaika oranica, pašnjaka, livada, šuma i da se u pravilu ne planira promjena 

načina korištenja poljoprivrednog zemljišta osobito poljoprivrednog zemljišta pašnjaka i 

livada te poštivanje uvjeta zaštite prirode propisanih u svrhu očuvanja ugroženih i rijetkih 

stanišnih tipova zadržat će se i osigurati povoljno stanje ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih 

tipova područja ekološke mreže te se ne očekuju značajni negativni utjecaji na ciljeve 

očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Također je utvrđeno da se ne očekuju 

značajni utjecaji Programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže zbog 

izuzimanja određenog broja katastarskih čestica iz Programa a u svrhu očuvanja 

ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i krajobraznih vrijednosti Parka prirode Papuk. 

 Sukladno podacima iz Upisnika zaštićenih područja na području administrativnih 

granica Općine Kaptol nalazi se jedno područje zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti 

prirode- Park prirode Papuk. 

 

Članak 5. 

U provedenom  postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 

Program raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, ocijenjeno je da 

nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te se sukladno 

članku 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN broj 81/13, 153/13,78/15,12/18), i 

članku 31. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš (NN, broj 03/07) donosi odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu 

utjecaja na okoliš za predmetni Program. 

 

Članak 6. 

Općina Kaptol će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona 

o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN broj 64/08). 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenoj 

internet stranici Općine Kaptol i u „Službenom glasniku Općine Kaptol“. 

 

 

       Općinski načelnik: 

 

       Mile Pavičić, ing. v. r. 


