
                 

REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

 
GRAD ČAKOVEC 
GRADONAČELNIK 

KLASA:363-02/17-01/37 
URBROJ:2109/2-08-02-17-1 
Čakovec, 21. prosinca 2017.god. 
 
 Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 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 (Narodne novine br. 03/17), Gradonačelnik Grada Čakovca, donosi 

 
ODLUKU 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja 

Plana gospodarenja otpadom na području 
Grada Čakovca na razdoblje 2017. – 2022. g. 

 
Članak 1. 

 Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
Međimurske županije, KLASA: 351-03/17-03/39 , URBROJ: 2109/1-09-17-02, od 20.12.2017. 
god. za „Plan gospodarenja otpadom na području Grada Čakovca za razdoblje 2017. – 2022. 
godine (u daljnjem tekstu: Plan), potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš. 
 Ovom Odlukom započinje postupak o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u 
postupku izrade i donošenja Plana. 
 Postupak izrade Plana započeo je postupkom izrade Plana gospodarenja otpadom na 
području Grada Čakovca, KLASA: 363-02/17-01/37 , URBROJ: 2109/2-08-02-17-1, od 2017. 
godine. 
 Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Plana provodi 
se u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske 
županije. 

Članak 2. 
 Nositelj izrade Plana i provođenja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
na okoliš je Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo. 
 Izrađivač Plana je tvrtka Ingolab d.o.o., F. Punčeca 6, 40000 Čakovec. 

 
Članak 3. 

 Razlozi izrade i donošenja Plana 
- Prestanak važenja dosadašnjeg Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca 
- Donošenje Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 

2022. godine  



- Strateški dokument potreban za učinkovito gospodarenje otpadom na području Grada 
Čakovca 

Članak 4. 
Osnovi ciljevi plana gospodarenja otpadom: 

- Provedba mjera odvojenog sakupljanja otpada 
- Edukaciju i jačanje svijesti građana 
- Mjere praćenja stanja okoliša (monitoring)  
- Integriranje sustava gospodarenja otpadom Grada Čakovca u sustav CGO (centra 

gospodarenja otpadom) 
Članak 5. 

 Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš u postupku izrade i donošenja Plana provodit će se sukladno odredbama Zakona o 
zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br.  03/17). Redoslijed radnji 
utvrđuje se u Prilogu I ove Odluke. 
 U okviru postupka ocjene dostavit će se i zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i 
energetike 
– Upravi za zaštitu prirode radi provođenja postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za 
ekološku mrežu sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 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 („Narodne novine“ br. 03/17) 
te ga dostaviti Gradu Čakovcu. 

Članak 7. 
 Prije donošenja odluke o postupku ocjene o potrebi strateške procjene, Grad Čakovec 
dužan je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije. 

 
Članak 8. 

 Nositelj izrade Plana će o ishodu postupka ocjene informirati javnost sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama 
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(„Narodne novine“ br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti 
u pitanjima zaštite okoliša. 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se na web 

stranicama Grada Čakovca. 
GRADONAČELNIK     

Stjepan Kovač bacc.ing.comp.     
 

 
 
 



PRILOG I 
REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI 
STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ U POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA 
PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA 
 
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene nadležno tijelo (nositelj izrade plana) pribavit 
će mišljenja tijela i/ili osoba određeni posebnim propisima, i ako ocjeni potrebnim pribavit će i 
mišljenje jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave i 
drugih tijela, ovisno o obuhvatu i drugim značajkama strategije, plana ili programa iz stavka 1. 
ovog članka. 
U svrhu pribavljanja mišljenja, nadležno tijelo dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi 
strateške procjene. 
Zahtjev za davanje mišljenje o potrebi strateške procjene sadrži: 

- Prijedlog odluke o izradi odnosno manjoj izmjeni i dopuni strategije, plana i programa 
- Programska polazišta i ciljeve izrade odnosno manje izmjene i dopune strategije, plana 

i programa 
- U slučaju manjih izmjena i dopuna strategije, plana i programa navod službenog glasila 

u koje je strategija, plan i program objavljen 
- Popunjen obrazac iz Priloga II ove Uredbe 

 
Kada se provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene na lokalnoj razini, zahtjev 
priprema nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave u suradnji s nadležnim upravnim tijelom 
za zaštitu okoliša u županiji. 
Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš za strategije, planove 
i programe iz Priloga III. Uredbe, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, jedinice 
područne (regionalne) samouprave odnosno jedinice lokalne samouprave i druga tijela, ovisno 
o obuhvatu i drugim značajkama strategije, plana i programa iz stavka 1. ovoga članka, daju 
mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od primitka zahtjeva dostavljaju 
nadležnom tijelu. 
Ako nadležno tijelo (nositelj izrade plana) ocijeni potrebnim, osigurat će se dodatna pojašnjenja 
s tijelom i/ili osobom koja je dostavila mišljenje. 
Prije donošenja odluke o postupku ocjene o potrebi strateške procjene na lokalnoj razini 
nadležno tijelo (nositelj izrade plana) o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške 
procjene pribavit će mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji se, uz 
zahtjev za davanje mišljenja, dostavlja i potrebna dokumentacija koja sadrži prijedlog odluke 
u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, zahtjev za davanje mišljenja o potrebi 
strateške procjene i mišljenja tijela i/ili osoba iz članka 29. stavka 6. ove Uredbe. 
Nadležno upravno tijelo za zaštitu okoliša u županiji donijet će mišljenje o provedenom 
postupku ocjene o potrebi strateške procjene u roku od 15 dana od primitka dokumentacije. 
 
Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Plan gospodarenja otpadom 
ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donijet će se odluka o obvezi provedbe strateške 
procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene 
sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe. 
 
Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Plan gospodarenja otpadom 
može imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, odluka će sadržavati i obvezu 
provedbe glavne ocjene prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu. 



 
Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Plan gospodarenja otpadom 
nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donijet će se odluka da nije potrebno provesti 
stratešku procjenu. U tom slučaju, odluka osobito sadrži osnovne podatke o Planu 
gospodarenja otpadom te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno 
provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe. 
O odluci nadležno tijelo (nositelj izrade plana) informirat će javnost sukladno Zakonu i Uredbi 
kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša 
Nadležno tijelo dostavit će izvješća o provedenim postupcima strateške procjene i odluke 
donesene u postupcima ocjene o potrebi strateške procjene Ministarstvu do 31. ožujka tekuće 
godine za prethodnu kalendarsku godinu. 
  



PRILOG II 
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA ĆE SUDJELOVATI U 
POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ U 
POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU 
GRADA ČAKOVCA 
 

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, 
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Varaždinu, I. Gundulića 2, Varaždin, 
- Hrvatske vode, Vodno gospodarska ispostava za mali sliv "Trnava", I. Mažuranića 2, 

Čakovec, 
- d.o.o. Međimurske vode, Matice hrvatske 10, Čakovec, 
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, R. Boškovića 2, Čakovec, 
- Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Odsjek za poljoprivredu 

i turizam, R. Boškovića 2, Čakovec, 
- Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, 

Križovec, 40315 Mursko Središće, 
 


