
Na temelju članka 64. st.3. Zakona o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 31.st.4. 
Uredbe o strateškoj promjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (N.N. 61/2014), te nakon 
provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Načelnik općine 
Oriovac, dana  29.08.2017.godine donosi 
 
 

ODLUKU 
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja  
na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Oriovac 

 
I. 
 

Načelnik općine Oriovac donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Oriovac (dalje u tekstu: 
Izmjene i dopune Prostornog plana), Klasa: 022-01/17-01/4, Urbroj: 2178/10-04-17-1, od 07.03.2017. 
godine, prema kojoj je općina Oriovac provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
na okoliš  Izmjena i dopuna Prostornog plana. 
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne Izmjene i dopune 
Prostornog plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije 
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 
 

II. 
 

Po provedenom postupku Ocjene zatraženo je mišljenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo 
i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, koji su se dopisom Klasa: 351-02/17-01/14, Urbroj: 
2178/1-03-17-10 očitovali da je postupak o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja općine proveden sukladno zakonskim propisima. 
 

III. 
 

Osnovni  razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana su: 
1. Izmjena granica građevinskih područja , te formiranje izdvojenih dijelova građevinskih 

područja izvan naselja na području općine Oriovac sukladno novim razvojnim potrebama, 
2. Određivanje izgrađenih, neizgrađenih i neuređenih dijelova građevinskih područja i područja 

za koje je potrebna izrada UPU-a 
3. Usklađivanje naziva građevinskih područja sa nazivima iz Zakona o prostornom uređenju, 
4. Rješavanje pitanja izgradnje doma za starije osobe na području općine Oriovac, 
5. Stavljanje oznake za malu HE na rijeci Orljavi u k.o. Ciglenik 
6. Usklađivanje PPUO-a sa zahtjevima Hrvatske agencije za poštu i elektroničke 

telekomunikacije (HAKOM) 
7. Usklađivanje PPUO-a sa konkretnim zahtjevima javnopravnih tijela u vezi infrastrukture koja 

se planira na razini PPUO-a. 
8. Planiranje lokacije građevine/a za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja, u vezi s 

novijom zakonskom regulativom iz područja održivog gospodarenja otpadom, 
9. Utvrđivanje uvjeta gradnje postrojenja za proizvodnju električni/ili toplinske energije koja 

kao resurse koriste obnovljive izvore energije, 
10. Ucrtavanje jednog dijela trasa nerazvrstanih cesta na području općine Oriovac, 
11. Usklađivanje PPUO-a sa zahtjevima zaštite prirode 
12. Određivanje zona gospodarske namjene i zona mješovite pretežito poslovne namjene na 

području općine Oriovac, te definiranje načina i uvjeta gradnje unutar zona, 
13. Određivanje zona sportsko-rekreacijske namjene na području općine Oriovac, te definiranje 

načina i uvjeta gradnje unutar zone. 



 
Područje obuhvata IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac odnosi se na 
administrativno teritorijalno područje općine Oriovac. 
Osnovni cilj i programsko polazište IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Oriovac je stvaranje preduvjeta za zadovoljavanje osnovnih i gospodarskih potreba stanovništva 
općine Oriovac. 
Nadalje, sukladno zakonskim odredbama Izmjene i dopune Prostornog plana usklađene su sa 
planovima višeg reda. 

IV. 
 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš općina je zatražila mišljenja tijela 
određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. 
Prikupljena mišljenja tijela u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, 
pozitivna su i izražavaju stav da ne treba provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. 
Zaprimljena su slijedeća mišljenja: 
 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, Klasa: 612-07/17-58/108, 
Urbroj: 517-07-2-2-17-4, zaprimljeno u općinu Oriovac 21.04.2017.godine, koji navode da su 
IV.Izmjene i dopune prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu i da ne treba provesti 
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanju prirode,  

2. Županijska uprava za ceste, Slav.Brod, Klasa: 024-01/17-01/242, Urbroj: 2178/1-10-02-17-02, 
zaprimljeno u općinu Oriovac dana 14.04.2017.godine, koji navode budući da na području 
općine Oriovac nisu planirani novi koridori za izgradnju županijskih i lokalnih cesta mišljenja 
su da za područje nadležnosti njihove uprave nije potrebna izrada Strateške procjene utjecaja 
na okoliš, 

3. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Brodsko posavska, Broj: 511-11-04-9/4-2893/1-17, 
zaprimljen je u općinu Oriovac 12.04.2017.godine, koji navode da odredbama Pravilnika o 
zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i 
utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, 
odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara, 
te stoga nisu u predmetnom slučaju izdavali mišljenje, 

4. Hrvatske vode, Slavonski Brod, Klasa: 350-2/17-01/0000165, Urbroj: 374-21-1-17-3, 
zaprimljen u općini Oriovac 5.04.2017. godine, čije je mišljenje da za predmetni dokument 
nije potrebno raditi stratešku procjenu utjecaja plana na okoliš. 

5. Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, 
brodarstva, luka i pomorskog dobra. Klasa: 350-02/17-01/9, Urbroj: 530-03-17-2, zaprimljen 
u općini Oriovac 2.05.2017. godine, koji smatraju da za predmetni zahvat nije potrebna 
procjena utjecaja na okoliš tj. da predmetni zahvat nema značajniji utjecaj na sastavnice 
okoliša iz područja sigurnosti plovidbe. 

6. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za 
vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost, Klasa: 350-02/17-01/139, Urbroj: 512M3-
020201-17-2, zaprimljeno 28.04.2017. godine, koji nemaju zahtjeva u postupku ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, a s obzirom na to da na području obuhvata 
predmetnog plana nema zona posebne namjene. 

7. Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Klasa: 350-02/15-01/21, Urbroj: 
2178/01-26-0/4-17-9, zaprimljeno 5.5.2017.godine, koji uvidom u dostavljenu dokumentaciju 
(odluke, pregledne karte, programska polazišta ….) smatraju da nije potrebno provoditi 
Stratešku promjenu utjecaja na okoliš,  

8. HŽ Infrastruktura, Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, Zagreb, 
Broj: 2220/17, 1.3.1.GI, zaprimljeno 11.05.2017.godine, koji dostavljaju mišljenje da navedeni 
strateški ciljevi i mjere IV. Izmjena i dopuna prostornog plana ne utječu negativno na okoliš te 
nije potrebna provedba postupka strateške procjene, 



9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod, 
Klasa: 363-02/17-07/01, Urbroj: 543-14-01-17-2, zaprimljeno u općini Oriovac 
12.04.2017.godine, koji navode da sukladno članku 12. st.1. podstavak 21. Zakona o sustavu 
civilne zaštite ovaj Ured kao javnopravno tijelo ne sudjeluje u ovoj fazi postupka, 

10. Ministarstvo poljoprivrede, Planinska 2a, Zagreb, Klasa: 351-03/17-01/63, Urbroj: 525-
11/1071-17-2, zaprimljeno 8.5.2017, koji navode da s obzirom na to da se značajni negativni 
utjecaji za područje šumarstva, lovstva i drvne industrije ne mogu očekivati smatramo da ne 
treba kroz Stratešku procjenu utjecaja na okoliš analizirati i ocjenjivati iste, ali je potrebno 
ugraditi načelne odrednice u Odredbe z provedbu predmetnog prostornog plana, a sve u cilju 
zaštite šumskog ekosustava. 

11. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, Klasa: 351-03/17-01/64, Urbroj: 
525-07/0800-17-2, zaprimljen u općini Oriovac 24.04.2017. godine, koji nas izvješćuju da 
Ministarstvo poljoprivrede sudjeluje u postupcima strateške procjene utjecaja strategije, 
plana i programa na okoliš, te postupcima ocjene o potrebi strateške procjene strategije, 
plana i programa na okoliš na državnoj i područnoj(regionalnoj) razini.  

12. Brodsko-posavska županija, Upravni odjela za poljoprivredu, Klasa: 023-01/17-01/231, 
Urbroj: 2178/1-05-17-02, zaprimljen 13.04.2017. godine, koji smatraju da Izmjene i dopune 
Prostornog plana nemaju značajnih utjecaja na okoliš. 

13. Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, oznaka: T431449472-38926566-17, zaprimljeno 8.05.2017. 
godine. Koji, uz preporučene mjere za smanjenje utjecaja na okoliš i osiguravanje razvoja za 
smanjenje utjecaja na okoliš i osiguravanje razvoja širokopojasnog pristupa u RH, zaključno 
navode da su predložene mjere zaštite okoliša provedbom kojih je procijenjeno da će se 
mogući utjecaji svesti na najmanju moguću mjeru. 

14. Općina Nova Kapela, Klasa: 350-01/17-01/04, Urbroj: 2178/20-01-17-02, zaprimljeno 
10.03.2017. godine, koji navode da općina Nova Kapela nema nikakvih primjedbi te uvjeta 
koji bi uvjetovali potrebu provedbe strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog 
plana. 

15. HAKOM, Zagreb, Klasa: 350-05/16-01/07, Urbroj: 376-10-17-4, Zaprimljen 26.04.2017. 
godine, koji nas obavještavaju da nisu nadležni za davanje predmetnih mišljenja. 

16. Plinacro d.o.o. Zagreb, Klasa: PL-17/1358, Urbroj: TRN-17-2, zaprimljen 25.04.2017. godine, 
koji navode da nema potrebe za strateškom procjenom utjecaja na okoliš. 

17. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Zagreb, Klasa: 350-02/17-01/7, Urbroj: 376-05-01-
17-2, zaprimljeno u općini Oriovac 20.04.2017. godine, koji su naveli da iz djelokruga rada 
Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo nemaju posebnih zahtjeva za provedbu strateške 
procjene. 

18. Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb, broj: 4211-100-478/17, koji su naveli obzirom da Hrvatske 
autoceste na području općine Oriovac ne planiraju izgradnju novih koridora autoceste, 
mišljenja su da za područje djelokruga koje je u nadležnosti Hrvatskih autocesta nema 
potrebe za provedbom postupka Strateške procjene Izmjena i dopuna prostornog plana. 

19. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Klasa: 350-02/15-01/269, Urbroj: 345-211-516-2017-6/DB, 
zaprimljen 20.04.2017. godine koji su mišljenja da nije potrebno provoditi stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Oriovac, vezano za 
ceste iz nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o. 

20. Agencija za vodne putove, broj: RA-17-05/25, zaprimljen 18.04.217. godine u općini Oriovac 
koji navode kako su uvidom u postojeće prostorne planove općine Oriovac, vidjeli da je 
uvažen plovni put rijekom Savom s planiranim aktivnostima uređenje. Agenciji je bitno da 
prostorni planovi općine nisu u suprotnosti s razvojnim planovima Agencije odnosno 
planovima razvoja unutarnjih vodnih putova i planovima više razine, te da izmjene i dopune 
koje su navedene nisu u području nadležnosti Agencije. 

21. INA, industrija nafte d.d. Zagreb, Znak: 50308575/10-04-17/1220-196/AK, zaprimljen 
18.04.2017. godine, koji navode da obzirom na činjenice da na području općine Oriovac 



nema postojećih niti planiranih objekata u nadležnosti INA d.d. mišljenja su da nema potrebe 
provedbe postupka strateške procjene. 

22. Brod-plin, Slavonski Brod, oznaka: AU/1294/2017., zaprimljen 14.04.2017. godine u općini 
Oriovac koji navode da sukladno Prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 
programa na okoliš, u kojoj je naveden način pojedinačnih ispitivanja i kriterija za utvrđivanje 
vjerojatno značajnog utjecaja plana i programa na okoliš iz njihovog djelokruga IV. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja općine Oriovac nema vjerojatno značajnog utjecaja na 
okoliš. 

23. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Slavonskom 
Brodu, Klasa: 612-08/17-10/0166, Urbroj: 532-04-02-06/1-17-2, zaprimljeno u općini Oriovac 
14.04.2017. godine, koji navode da s obzirom na iskazan interes za pojačani gospodarski, 
demografski i društveni razvoj Kulturnu i ruralnu turističku ponudu, imajući u vidu djelomično 
očuvanu baštinu na području općine, podržavamo brigu o ukupnom razvoju općine, ali ne 
postoji potreba strateške procjene utjecaja na okoliš iz perspektive zaštite Kulturne baštine o 
kojoj skrbi Ministarstvo Kulture, Konzervatorski odjel u Slavonskom  Brodu. 

24. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za Komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Klasa: 
351-02/17-01/24, Urbroj: 2178/1-03-17-6, zaprimljeno u općini Oriovac dana 27.04.2017. 
godine, koji navode da nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju uočeno je kako se 
predmetnim Izmjenama i dopunama određuje uporaba i promjena manjih površina kao 
proširenje već postojećih zona koji su naznačeni u važećim planovima područja, te manje 
korekcije kao i usklađenje sa važećom zakonskom regulativom. 

Zatražena mišljenja od: 
- HEP, ODS, Elektra Slavonski Brod, 
- Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška, 
- HOPS d.o.o., Prijenosno područje Osijek, 
- Općina Brodski Stupnik, 
- Općina Bebrina, 
- Grad Pleternica, 

nisu dostavljena u propisanom roku. 
Sukladno članku 70.stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13, 163/13 i 78/15), a prema 
posebnim propisima za tijela i/ili osobe koje nisu dostavile tražena mišljenja, smatra se da nemaju 
posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koji je potrebno uvažiti u predmetnom Planu. 
Odlukom kojom se utvrđuje da za Izmjene i dopune Prostornog plana nije potrebno provesti 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš, donio je načelnik općine Oriovac temeljem provedenog 
postupka ocjene o potrebi strateške procjene, temeljem pribavljenih mišljenja tijela i osoba 
određenih posebnim propisom te kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš 
navedenih u Prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N. br. 
3/17) i to kako slijedi: 
 

Značajke Izmjena i dopuna prostornog plana osobito u odnosu na: 
a) stupanj do kojeg plan određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti i to u odnosu na lokaciju, 

vrstu, veličinu i operativne uvjete ili po alociranju izvora 

 Izmjene  i dopune Prostornog plana su izrađene sukladno Zakonu o prostornom 
uređenju. Izmjenama i dopunama prostornog plana se uređuje svrhovita organizacija, 
korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unapređenje i zaštitu prostora 
općine. Izmjene i dopune  Prostornog plana obuhvatit će slijedeći sadržaj: 
- izmjena granica građevinskih područja sukladno novim razvojnim programima, 
- određivanje izgrađenih, neizgrađenih i neuređenih dijelova građevinskog područja i 

                        područja za koje je potrebna izrada UPU-a, 
                      -rješavanje pitanja izgradnje doma za starije osobe 
                      - usklađivanje Izmjena i dopuna Prostornog plana za zahtjevima javnopravnih tijela, 
                      - planiranje lokacije za građevinu gospodarenja otpadom, 



                     - utvrđivanje uvjeta gradnje postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije, 
                     - ucrtavanje trasa nerazvrstanih cesta, 
                     - usklađivanje sa zahtjevima zaštite prirode. 
 

a) stupanj do kojeg plan utječe na druge planove ili programe, uključujući i one u hijerarhiji 

 Izmjene i dopune Prostornog plana predstavlja razvojni dokument lokalne razine utvrđen 
Zakonom o prostornom uređenju, koji je usklađen s Prostornim planom višeg reda, a u 
ovom slučaju Prostornim planom Brodsko-posavske županije. 

b) pogodnost plana za uključivanje pitanja zaštite okoliša, osobito s ciljem pronicanja 
održivog razvoja  

 Kao razvojni dokument koji definira lokalni razvoj, Izmjene i dopune Prostornog plana 
uključuju i pitanja zaštite okoliša 

c) okolišni problemi važni za plan 

 Ove izmjene i dopune Prostornog plana usklađene su sa zahtjevima Ministarstva zaštite 
okoliša i prirode. 

d) važnost plana za primjenu propisa Zajednice u području zaštite okoliša 

 Izmjene i dopune prostornog plana dokument je koji potiče raspolaganje resursima na 
održiv i okolišno prihvatljiv način, kojim se osigurava primjena propisa kroz načela 
prostornog uređenja. 
 

1. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba Izmjena i dopuna prostornog plana 
može utjecati, posebice u odnosu na:   

a) vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost (reverzibilnost) utjecaja 

 Provedba Izmjena i dopuna Prostornog plana dugoročno gledajući može imati 
kontinuiran pozitivan utjecaj na okoliš i kvalitetu života na području općine. 

b) kumulativnu prirodu utjecaja 

 Kumulativna priroda utjecaja provedbe Izmjena i dopuna Prostornog plana biti će vidljiva 
ponajprije kroz zaštićene i očuvane zatečene resurse koji će  održivim korištenjem ostati 
u zalog budućim generacijama bez ugrožavanja bilo koje sastavnice okoliša. 

c) prekograničnu prirodu utjecaja 

 Provedba izmjena i dopuna Prostornog plana neće imati nikakve prekogranične utjecaje. 
d) rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja) 

 Provedba izmjena i dopuna Prostornog plana neće uzrokovati potencijalne negativne 
rizike za ljudsko zdravlje i okoliš 

e) veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će 
vjerojatno djelovati) 

 Provedba Izmjena i dopuna prostornog plana je isključivo ograničena na administrativno 
područje općine Oriovac s trenutnim brojem stanovnika iz popisa 2011.godine i to 5650. 

f) vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog: 
g) posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-povijesne baštine 

 Provedba izmjena i dopuna Prostornog plana imati će pozitivne utjecaje na očuvanje 
prirodnih obilježja i kulturno-povijesne baštine s obzirom da su definirane mjere, 
prioriteti i ciljevi programirani na način da se isti maksimalno očuvaju i zaštite od 
potencijalnih negativnih utjecaja socio-ekonomskog razvoja područja općine. 

h) ekološke mreže 

 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za 
ekološku mrežu izmjena i dopuna prostornog plana, utvrdilo je sve činjenice i okolnosti i 
izdano je mišljenje da za  isti ne treba provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš te 
budući da se mogu isključiti značajni negativni utjecaji izmjena i dopuna Prostornog plana 
na ekološku mrežu dano je mišljenje da su prethodne izmjene i dopune prihvatljive za 
ekološku mrežu 



i) prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti 

 Na području općine izmjenama i dopunama Prostornog plana  nije planirana niti postoje 
industrijska ili slična postrojenja koja bi mogla uzrokovati prekoračenja 

j) intenzivnog korištenja zemljišta 

 Provedba izmjena i dopuna Prostornog plana neće direktno niti indirektno za posljedicu 
imati u razdoblju intenzivno korištenje poljoprivrednog niti ostalog zemljišta 

k) utjecaji na području ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj, međunarodnoj 
razini ili razini Zajednice 

 I ako se na dijelu općine Oriovac nalazi dio ekološke mreže NATURA 2000 – zaštićenom 
područje – značajni krajobraz, provedba izmjena i dopuna Prostornog plana kroz 
aktivnosti neće imati utjecaja na predmetno područje. 

 
V. 
 

Općina Oriovac je dužna o ovoj Odluci informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša (NN 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 u Službenom vjesniku Brodsko posavske 
županije i na stranicama općine Oriovac – www.oriovac.hr 
 
 
Klasa: 022-1/17-01/44 
Urbroj: 2178/10-03-17-1 
Oriovac, 29.08.2017.godine. 
 

Načelnik 
 

    Antun Pavetić 
 
 
 
Prilog II: 
-popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje 
 
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80 
2. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, 35000 Slav.Brod 
3. Županijska uprava za ceste BPŽ, I.G.Kovačića 58, 35000   Slav.Brod 
4. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša, 10000 Zagreb 
5. Ministarstvo poljoprivrede, 10000  Zagreb 
6. INA, SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, 10000 Zagreb 
7. Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje cesta, Vončinina 3, 10000 Zagreb 
8. HEP, ODS, Elektra Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 11, 35000 Slavonski Brod 
9. Ministarstvo Kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Slav. Brod, 

35000 Slavonski Brod 
10. HŽ infrastruktura, Razvoj i investicijsko planiranje, Mihanovićeva br.12, 10000 Zagreb 
11. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ulica grada Vukovara 

78, 10000 Zagreb 
12. Plinacro d.o.o., Savska cesta 99 a, 10000 Zagreb 
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13. Zavod za prostorno uređenje BPŽ, Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod 
14. Hrvatske šume, UŠP Nva Gradiška , J.J. Strossmayera 11, 35400 Nova Gradiška 
15. HAKOM, 10000 Zagreb 
16. MUP, PU Brodsko-posavska , Inspektorat unutarnjih poslova, Ivana Mažuranića 9, 35000 

Slavonski Brod 
17. Agencija za vodne putove, Parobrodarska br. 5, 32000 Vukovar 
18. DUZS, PU za zaštitu i spašavanje Sl.Brod, Nikole Zrinskog 65 a, 35000 Slavonski Brod 
19. Brod-plin d.o.o., Tome Skalice br. 4, 35000 Slavonski Brod 
20. BPŽ Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P. Krešimira IV br. 1, 35000 

Slavonski Brod. 
21. HOPS d.o.o., Prijenosno područje Osijek, ul. cara Hadrijana br.3, 31000 Osijek 
22. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor unutarnje plovidbe, Prisavlje 14, 

10000 zagreb 
23. Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina br. 14, 10000 Zagreb 
24. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara br.284, 10000 Zagreb 
25. HT d.d., Odsjek upravljanja mrežnom infrastrukturom, Harambašićeva br.39,  10000 Zagreb 
26. Hrvatske vode, VGI "Brodska Posavina", 35000 Slavonski Brod, Šet. braće Radića 22 
27. Općina Nova Kapela, 35410 Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9 
28. Općina Brodski Stupnik, 35253 Brodski Stupnik, Stjepana Radićas 117 
29. Općina Bebrina, 35254 Bebrina, Bebrina 81 
30. Grad Pleternica, 34310 Pleternica, I. Šveara 2 
 
 

 
 
 
 
 

 


