
 Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13. 

i 78/15), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa 

na okoliš („Narodne novine" broj 3/17) i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski 

(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 6/13), te nakon provedenog 

postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja 

otpadom Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2018. do 2023. godine, općinski načelnik 

Općine Kloštar Podravski  26. ožujka 2018. godine, donio je 

 

ODLUKA 

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

Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2018. 

do 2023. godine 

 

 

Članak 1. 

 

Općinski načelnik donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš za Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski 

za razdoblje 2018. do 2023. godine, KLASA:351-01/18-01/03, URBROJ:2137/16-18/03, od 

15. veljače 2018. godine prema kojoj je Općina Kloštar Podravski (u daljnjem tekstu: Općina) 

provela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana 

gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2018. do 2023. godine (u 

daljnjem tekstu: PGO). 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja 

otpadom utvrđeno je da PGO neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega 

se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da je 

PGO prihvatljiv za ekološku mrežu. 

 

Članak 2. 

 

 Razlozi za donošenje PGO su: 

 

- donošenje PGO-a Općine Kloštar Podravski proizlazi iz obveze propisane odredbama 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17) i Plana 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine („Narodne 

novine“ broj 3/17). 

- strateški dokument potreban za učinkovito gospodarenje otpadom na području Općine 

Kloštar Podravski. 
 

Članak 3. 

 

 U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina je zatražila 

mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke 

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

gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Odluke). 

 

 

 

 

 



U tablici koja slijedi navedena su sva pristigla mišljenja: 

R. BR. JAVNOPRAVNO TIJELO KLASA/URBROJ/DATUM MIŠLJENJE 

1. 

Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike, Uprava za zaštitu prirode 

Radnička cesta 80 

ZAGREB 

KLASA:612-07/18-58/155 

URBROJ:517-07-2-2-18-2  

OD 28.  veljače 2018. 

Nije potrebno 

provesti postupak 

strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

Plan je prihvatljiv 

za ekološku 

mrežu. 

2. 

Upravni odjel za gospodarstvo, 

komunalne djelatnosti i 

poljoprivredu Koprivničko-

križevačke županije 

Antuna Nemčića 5 KOPRIVNICA 

KLASA: 351-01/18-01/15 

URBROJ: 2137/1-04/04-18-02 

od 21. veljače 2018. 

Nije potrebno 

provesti postupak 

strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

3. 

Zavod za javno zdravstvo 

Koprivničko-križevačke županije, 

Služba za zdravstvenu ekologiju  

Trg Tomislava dr. Bardeka 10 

KOPRIVNICA 

KLASA: 351-01/18-01/1 

URBROJ: 2137-19-04-18-2 

od 21. veljače 2018. 

Nije potrebno 

provesti postupak 

strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

4. 

Hrvatske vode VGO ZA MURU I 

GORNJU DRAVU 

Međimurska 26b,  

VARAŽDIN 

KLASA: 351-03/18-

01/0000104 

URBROJ: 374-26-1-18-3 

od 26. veljače 2018. 

Nije potrebno 

provesti postupak 

strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

5. 

Županijska uprava za upravljanje 

županijskim i lokalnim cestama 

Koprivničko-križevačke županije 

I.Z. Dijankovečkog 3 

KRIŽEVCI 

KLASA: 340-09/18-01/215 

URBROJ: 2141-06-376-06- 

215/2018 

od 20. veljače 2018.  

Nije potrebno 

provesti postupak 

strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

6. 
Grad Đurđevac 

Stjepana Radića 1 

ĐURĐEVAC 

KLASA: 350-02/18-01/04 

URBROJ: 2137/03-02-01/06-

18-2 

od 20. veljače 2018. 

Nije potrebno 

provesti postupak 

strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

7. 
Općina Šandrovac 

Bjelovarska ulica 6 

ŠANDROVAC 

KLASA: 351-01/18-03/1 

URBROJ: 2123-05-03-18-2 

od 15. ožujka 2018.  

Nije potrebno 

provesti postupak 

strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

8. 
Općina Podravske Sesvete 

Ivana Mažuranića 1 

PODRAVSKE SESVETE 

KLASA:351-01/18-01/09 

URBROJ:2137/24-18-2 od 

27.veljače 2018. 

Nije potrebno 

provesti postupak 

strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

9. 
Općina Kalinovac 

Dravska 4 

Kalinovac 

KLASA:351-01/18-01/06 

URBROJ:2137/21-01/01-18-02 

23. veljače 2018. 

Nije potrebno 

provesti postupak 

strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

 

10. 

Općina Pitomača 

Ljudevita Gaja 26/1 

Pitomača 

KLASA:351-01/18-01/01 

URBROJ:2189/16-18-02 

26. veljače 2018. 

Nije potrebno 

provesti postupak 

strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 



 

Članak 4. 

 

 U tablici iz prethodnog članka vidljivo je da su sva javnopravna tijela, uključujući i 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dala mišljenje da nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na okoliš i da je Plan gospodarenja otpadom prihvatljiv za 

ekološku mrežu. 

 Za javnopravna tijela koja se nisu očitovala pretpostavlja se da je njihov stav da nije 

potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da je PGO prihvatljiv za 

ekološku mrežu. 

 Iz svega navedenog u ovom članku, utvrđuje se da nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na okoliš za PGO. 

 

 

Članak 5. 

 

 Izdanim mišljenjem Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, KLASA:351-03/18-01/19, 

URBROJ:2137/1-05/05-18-4 od 26.03.2018. godine, vezano za izradu Plana gospodarenja 

otpadom nije utvrđena potreba provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš. 

  

Članak 6. 

 

 Općina je dužna informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 

(„Narodne novine" broj 80/13, 153/13. i 78/15) i 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. 

 

 

Članak 7. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj Internet 

stranici Općine  www.klostarpodravski.hr. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI 

 

 

 

KLASA: 351-01/18-01/03 

URBROJ: 2137/16-18-18 

Kloštar Podravski, 26. ožujak 2018. 

 

           OPĆINSKI NAČELNIK 

 

                  Siniša Pavlović 

 

 

http://www.klostarpodravski.hr/

