Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13. i
78/15), na temelju članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš („Narodne novine" broj 3/17) i članka 44. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/13), općinski načelnik Općine Sveti Ivan
Žabno 26. rujna 2017. donosi
ODLUKU
o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene
Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Ivan Žabno
za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Članak 1.
Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i
zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije (KLASA:351-03/17-01/61, URBROJ: 2137/105/18-17-2) za Plan gospodarenja otpadom Općine Sveti Ivan Žabno za razdoblje od 2017. do
2022. godine potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
Donošenjem ove Odluke (u daljnjem tekstu: Odluka) pokreće se postupak ocjene o
potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti
Ivan Žabno za razdoblje od 2017. do 2022. (u daljnjem tekstu: PGO).
Članak 2.
Postupak ocjene provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ivan Žabno (u daljnjem
tekstu: Jedinstveni upravni odjel) u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju,
zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije.
Članak 3.
Razlozi za pokretanje izrade Plana gospodarenja otpadom su:
-temeljem članka 28. stavka 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17)
jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati donošenje i provedbu plana
gospodarenja otpadom;
- prestanak važenja dosadašnjeg Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Ivan Žabno,
- unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Sveti Ivan Žabno,
- provedba mjera za sprječavanje nastanka otpada,
- povećanje nadzora nad gospodarenjem otpadom na području Općine.
Članak 4.
Ciljevi izrade Plana gospodarenja otpadom su:
-

zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih
zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije, što su osnovni uvjeti zdravog
i održivog razvoja,
sprečavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i njegovog štetnog utjecaja na
okoliš,
obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s
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-

otpadom te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti,
monitoring odlagališta koja su zatvorena.
Članak 5.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš PGO Općine Sveti Ivan Žabno provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine" broj 80/13, 153/13. i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije,
plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba).
1. Jedinstveni upravni odjel, kao nadležno tijelo, započet će postupak ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš PGO u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.
2. Jedinstveni upravni odjel pribavit će mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima za
zaštitu okoliša i zdravlja na lokalnoj i/ili regionalnoj razini (navedeni u Prilogu I. ove Odluke),
te će istima uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostaviti ovu Odluku
radi uvida u ciljeve i razloge donošenja PGO.
3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja PGO na okoliš iz Priloga II.
Uredbe, tijela i osobe određene posebnim propisima dat će mišljenja o potrebi strateške
procjene, te ga u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostaviti Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Sveti Ivan Žabno. Ukoliko se ocijeni potrebnim, Općina o dostavljenom mišljenju
osigurava dodatna pojašnjenja od tijela i/iii osoba određenim posebnim propisima.
4. Općina dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike sukladno
Zakonu o zaštiti prirode (NN br. 80/13) zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti PGO
Općine Sveti Ivan Žabno.
5. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i energetike isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja
PGO na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, daje mišljenje da je PGO
prihvatljiv za ekološku mrežu. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ne isključi mogućnost
značajnih negativnih utjecaja PGO na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže,
daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba glavne ocjene, što znači da se obavezno
provodi postupak Strateške procjene.
6. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene Jedinstveni upravni
odjel Općine Sveti Ivan Žabno dužan je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničkokriževačke županije.
7. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da PGO Općine Sveti Ivan Žabno
ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, općinski načelnik Općine Sveti Ivan Žabno donosi
odluku o obvezi provedbe strateške procjene, koja sadrži osobito razloge zbog kojih je
utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe).
8. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da PGO Općine Sveti Ivan Žabno
nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, općinski načelnik Općine Sveti Ivan Žabno donosi
odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Takva odluka sadrži osobito osnovne
podatke o Planu gospodarenja otpadom Općine Sveti Ivan Žabno od 2017. do 2022. godine, te
obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu
sukladno kriterijima iz Priloga II.
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Članak 6.
Općina Sveti Ivan Žabno će 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 objavit će se na web stranici Općine
Sveti Ivan Žabno, www.osiz.hr
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

KLASA: 351-01/17-01/01
URBROJ: 2137/19-03/1-17-4
Sveti Ivan Žabno, 26. rujna 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Nenad Bošnjak
DOSTAVLJA SE:
1.
2.

Tijelima i pravnim osobama iz Priloga I. Odluke
Arhiva, ovdje
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Prilog I. Odluke o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene PGO Općine Sveti
Ivan Žabno od 2017. do 2022. godine:
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA ĆE SUDJELOVATI
U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
PGO OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO OD 2017. DO 2022. GODINE
Dostaviti:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,
Zagreb,
2.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i
poljoprivredu, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica,

3.

Bjelovarsko- bilogorska županija županija, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i
ruralni razvoj, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar

4.

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka
10/10, 48000 Koprivnica

5.

Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu , VGI za mali sliv "Bistra", Antuna Radića 8b,
48350 Đurđevac,

6.

Hrvatske šume, UŠP Koprivnica, Šumarija Koprivnica, Močile 2, 48 000 Koprivnica,

7. Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, I. Z. Dijankovečkog 3, 48260
Križevci,
8. Općinsko komunalno poduzeće „Park“ d.o.o. Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, 48214
Sveti Ivan Žabno
9.

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Ulica Drage Grdenića 7, 48260 Križevci

10.
Grad Križevci, Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti, Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12, 48260 Križevci
11.
Općina Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće
12.
Općina Gradec, Gradec 134, 10345 Gradec
13.
Općina Farkaševac, Jedinstveni upravni odjel, 10344 Farkaševac
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