
 
 
 
               
 
   

   REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA DEŽANOVAC 
                         NAČELNIK 

 
KLASA: 351-01/17-01/02 
URBROJ: 2111-03-02-18-3 
Dežanovac, 13. ožujka 2018.g. 
 
 
 Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 29. 
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17) i članka 50. 
Statuta Općine Dežanovac („Službeni glasnik Općine Dežanovac“, broj 1/13), Načelnik Općine 
Dežanovac, dana 13. ožujka 2018. godine, donosi 
 

O D L U K U 
 o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana 
gospodarenja otpadom Općine Dežanovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine 

 
Članak 1. 

 
Na temelju mišljenja Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj 

Bjelovarsko-bilogorske županije (KLASA: 351-03/18-01/28, URBROJ: 2103/1-07-18-2 od 06. ožujka 
2018. godine), za Plan gospodarenja otpadom Općine Dežanovac za razdoblje od 2017. do 2022. 
godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom), potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš za Plan gospodarenja otpadom. 
 

Članak 2.  
 

Tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
je Općina Dežanovac, Upravni odjel Općine Dežanovac. 

 
Članak 3 . 

 
Razlozi izrade Plana gospodarenja otpadom određeni su odredbom članka 28. stavka 5. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Jedinica lokalne samouprave dužna je 
na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom:  

 
- donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave. 

 

   



Donošenje Plana je usklađenje s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 3/17) kao planom višeg reda.  

 
Članak 4. 

 
Plan gospodarenja otpadom je temeljni dokument kojim će se postaviti održivi sustav 

gospodarenja otpadom koji nastaje na području Općine Dežanovac. Temeljem analize postojećeg 
stanja i postavljenih ciljeva gospodarenja otpadom potrebno je odrediti mjere za unaprjeđenje sustava 
gospodarenja otpadom te popis projekata važnih za provedbu plana gospodarenja otpadom. 

Plan gospodarenja otpadom obuhvaća teritorij određen administrativnim granicama Općine 
Dežanovac, sve izvore i vrste otpada koji nastaju na tom teritoriju a detaljno komunalni otpad. 

 
Članak 5. 

 
Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom:  

− unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom 
− unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpadom 
− sanirati lokacije onečišćene otpadom 
− kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti 
− unapređenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom  
− povećanje udjela odvojeno prikupljanog otpada  

Programska polazišta su sadržana u :  
− zakonodavnim okvirima Europske Unije i Republike Hrvatske,  
− dokumentima gospodarenja otpadom,  
− prostorno - planskom dokumentacijom 
− pravnim aktima lokalne samouprave.  
 

Članak 6. 
 

Stručni izrađivač Plana je tvrtka Jaić Consulting d.o.o., Prespa 42, 43 000 Bjelovar. 
Tijelo zaduženo za donošenje Plana je predstavnička tijelo sukladno članku. 21. stavku 4. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 
 

Članak 7. 
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Plana provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), 
Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na 
okoliš (NN 3/17) (dalje u tekstu: Uredba) i to sljedećim redoslijedom:  

1. Nakon donošenja ove Odluke Općina Dežanovac započinje postupak ocjene.  
2. Općina Dežanovac će sukladno članku 29. Uredbe zatražiti mišljenja tijela i/ili osoba 

određenim posebnim propisima, te tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) 
samouprave i drugim tijelima ovisno o obuhvatu i drugim značajkama Plana. 

3. Zahtjev za davanjem mišljenja se obavezno dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva 
zaštite okoliša i energetike radi utvrđivanja mogućih značajnih negativnih utjecaja Plana na 
ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže sukladno Zakonu o zaštiti prirode.  

4. Općina Dežanovac dužna je o provedenom postupku dostaviti Upravnom odjelu za 
poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, prijedlog 



teksta Odluke o potrebi strateške procjene ili ne, zahtjev za davanje mišljenja, cjelovita 
dokumentacija iz postupka (kopije svih dopisa), popunjen obrazac o ocjeni o potrebi 
strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš iz Priloga II. Uredbe.  

5. Temeljem rezultata provedene ocjene u predmetnom postupku donosi se Odluka o obvezi 
provedbe strateške procjene, odnosno Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške 
procjene.  
a. Ako se utvrdi da Plan ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš donosi se Odluka o 

obvezi provedbe postupka strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je 
utvrđena potrebna provedba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. 
Uredbe.  

b. Ako se utvrdi da Plan može imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu 
obvezno se provodi postupak strateške procjene.  

c. Ako se utvrdi da Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš donosi se Odluka da 
nije potrebno provesti postupak strateške procjene. U tom slučaju Odluka osobito 
sadrži osnovne podatke o Planu i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije 
potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe.  

6. O odlukama u postupku informira se javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(NN 64/08). 

 
Članak 8. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom 
prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u 
postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, sukladno popisu kako slijedi: 

 
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 

000 Zagreb, 
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 

gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, 
3. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno 

ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar, 
4. Grad Daruvar, Trg Kralja Tomislava 14, 43 500 Daruvar, 
5. Općina Sirač, Stjepana Radića 120/1, 43541 Sirač, 
6. Općina Končanica, Končanica 260, 43505 Končanica, 
7. Općina Đulovac, Đurina ulica 132, 43532 Đulovac 

 
Članak 9. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Dežanovac“ i službenoj web stranici Dežanovac.  
 
 
 
 
 

Načelnik Općina Dežanovac 
Josip Stjepanović 
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