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REPUBLIKA   HRVATSKA 

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                    

OPĆINA NETRETIĆ 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 351-02/17-01/06 

URBROJ: 2133/11-05-17-10 

Netretić, 30. listopad 2017. 

 

 

 

 Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13  i 78/15), članka 29. stavka 

2. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN RH  03/17) te 

članka 42. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 03/13),  Općinski načelnik Općine 

Netretić dana 30. listopada 2017. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja  

Plana gospodarenja otpadom Općine Netretić za razdoblje 2017.-2023.g. 

 

 

Članak 1. 

 

Donošenjem ove Odluke  započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

u postupku izrade i donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Netretić za razdoblje 2017.-2023.g. (u 

daljnjem tekstu: Plan), na temelju mišljenja Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije 

(KLASA: 351-03/17-01/20, URBROJ: 2133/1-07-01/01-17-02 od 26.09.2017. godine. 

 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu  Plana  provodi se u suradnji 

s Upravnim odjelom za graditeljstvo i zaštitu okoliša Karlovačke županije. 

 

Članak 2. 

 

Nositelj izrade Plana i provođenja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je 

Općina Netretić. 

Izrađivač Plana je VEDECO TEAM iz Rijeke. 

 

Članak 3. 

 

Razlozi izrade i donošenja Plana su: 

- ispunjenje obveze jedinica lokalne samouprave prema čl. 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
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  (NN 94/13, 73/17), 

- prestanak važenja dosadašnjeg Plana gospodarenja otpadom Općine Netretić, 

- usklađenje Plana s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. - 2022. g. (NN 3/17) 

- izrada strateškog dokumenta nužnog za učinkovito gospodarenje otpadom i unaprjeđenje sustava  

   gospodarenja otpadom na području Općine Netretić. 

Članak 4. 

Ciljevi izrade Plana su unaprjeđenje: 

- sustava gospodarenja komunalnim otpadom, 

- sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, 

- sustava nadzora nad lokacijama s odbačenim otpadom, 

- provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. 

 

Članak 5. 

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u 

postupku izrade i donošenja Plana  provoditi će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 

153/13, 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17). 

Redoslijed radnji utvrđuje se u Prilogu I. ove Odluke.  

U okviru postupka ocjene dostavit će se i zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i prirode - Upravi za 

zaštitu prirode radi provođenja postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno 

odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13). 

 

Članak 6. 

Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u postupku izrade i donošenja Plana  

dostavit će se nadležnim tijelima i osobama iz Priloga II ove Odluke, u roku od osam dana od dana donošenja 

ove Odluke. 

Tijela i osobe iz prethodnog stavka ovog članka dužni su u roku od 30 dana od primitka zahtjeva 

dostaviti mišljenje o potrebi strateške procjene na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog 

utjecaja postupka izrade i donošenja Plana  iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja  strategije, 

plana i programa na okoliš (NN 3/17)  te ga dostaviti Općini Netretić. 

 

Članak 7. 

Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene  Općina Netretić dužna je o 

provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Karlovačke županije. 

 

Članak 8. 

Nositelj izrade Plana  će o ishodu postupka ocjene informirati javnost sukladno odredbama Zakona 

o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 
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Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Općine Netretić 

 

                                                                                

DOSTAVITI: 

1. Tijelima i pravnim osobama iz Priloga II. ove 

Odluke 

2. Arhiva, ovdje 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Marijan Peretić 

                            

 

 

 

          

 


