REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 351-02/16-02/01
URBROJ: 2133/19-01/17-23
Lasinja, 20. rujna 2017.
Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 153/13 i
78/15) i članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš (NN RH br. 3/17) te članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik
Karlovačke županije br. 06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), a nakon provedenog
postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine
Lasinja, dana 20. rujna 2017. godine, donosi
ODLUKU
I.
Utvrđuje se da Plan gospodarenja otpadom Općine Lasinja za razdoblje od 2017. do
2022. Godine (u daljnjem tekstu: Plan) nema značajan utjecaj na okoliš, te nije potrebno
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana.
II.
Općina Lasinja će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o
zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN RH br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti
u pitanjima zaštite okoliša.
III.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja i objavit će se na
službenoj mrežnoj stranici Općine Lasinja.
OBRAZLOŽENJE
Ova Odluka donosi se nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana, koju je provela Općina Lasinja (u daljnjem
tekstu: Općina,), temeljem Odluke Općinskog načelnika o započinjanju postupka ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Plana
gospodarenja otpadom na području Općine Lasinja za razdoblje 2017. - 2022. g., KLASA:
351-02/16-02/01, URBROJ: 2133/19-01/17-11 od 24. srpnja 2017. godine.
U cilju utvrđivanja mogućih utjecaja na okoliš Plana, Općina je zatražila mišljenja
sljedećih tijela određenih posebnim propisima koja su navedena u prilogu II. Odluke o
započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku
izrade i donošenja Plana:




Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode od kojeg je
zatraženo i mišljenje o prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu,
Ministarstva kulture,
Ministarstva zdravstva,








Hrvatskih voda,VGI za mali sliv KUPA,
Hrvatskih šuma, UŠP Karlovac,
Karlovačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu
okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša,
Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku
Karlovačke županije,
Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije i
Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na
području Karlovačke županije.
Razlozi izrade i donošenja Plana:

- prestanak važenja dosadašnjeg Plana gospodarenja otpadom Općine Lasinja
- donošenje Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. g.
- strateški dokument potreban za učinkovito gospodarenje otpadom na području Općine
Lasinja
Osnovni ciljevi Plana gospodarenja otpadom:
- provedba mjera odvojenog sakupljanja otpada
- edukacija i jačanje svijesti građana
- mjere praćenja stanja okoliša (monitoring) uz izgradnju reciklažnog dvorišta
- integriranje sustava gospodarenja otpadom Općine Lasinja u sustav CGO (centra
gospodarenja otpadom)
U tijeku postupka zaprimljena su sljedeća mišljenja:
1. Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, KLASA: 61207/17-58/260, URBROJ: 517-07-2-2-17-2 od 3. kolovoza 2017. godine, kojim je dano
mišljenje, da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja
prirode (bioraznolikost, zaštićena područja). Ministarstvo je dalo mišljenje, da je Plan
prihvatljiv za ekološku mrežu temeljem usmjerenosti Plana na poboljšanje stanja u
okolišu kao i mišljenja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu da se prethodnom
ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu može isključiti negativan utjecaj Plana na
ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Ministarstvo napominje, da je
obvezno provesti ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za pojedinačne
projekte/zahvate koji bi mogli imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu.
2. Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Karlovcu, ul. A. Vraniczanya 4, Karlovac, KLASA: 612-08/17-23/3792, URBROJ: 53204-02-09/4-17-2 od 09.08.2017.godine, kojim je dano mišljenje, da Planom
predviđeni zahvati nemaju utjecaja na kulturna dobra te stoga nema obaveze
provedbe strateške procjene.
3. Hrvatskih šuma d.o.o., UŠP KARLOVAC, Put D.Trstenjaka 1, Karlovac, BROJ:KA06-DM-17-605/02 od 22. kolovoza 2017. godine, da za Plan ne treba provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš s obzirom da su propisane mjere na
državnoj razini.
4. Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Dr.V.Mačeka 48, Karlovac,
URBROJ: 01-1972/1-17 od, kojim je dano mišljenje, da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš, s obzirom da je za Plan gospodarenja otpadom
Općine Lasinja kao plana nižeg reda, svojim odredbama usklađen s Planom
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine. Zakon
o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15), u članku 69. propisuje, da se ne
provode strateške procjene za planove niže razine, čija je polazna osnova plan višeg
reda i predviđena je obaveza usklađenosti plana niže s višom razinom.

5. Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb, KLASA:351-03/17-01/45,URBROJ:53407-1-1-1/4-17-2 od 24. kolovoza 2017. godine, da nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš s obzirom, da je za plan višeg reda provedena strateška
procjena.
6. Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša
Karlovačke županije, Križanićeva 11, Karlovac, KLASA: 351-03/17-01/13, URBROJ:
2133/1-07-01/01-17-02 od 30. kolovoza 2017. godine, kojim je dano mišljenje da za
Plan nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, uz uvjet
da se u ovom postupku ocjene utvrdi da je Plan prihvatljiv za ciljeve očuvanja i
cjelovitosti područja ekološke mreže.
7. Javna ustanova NATURA VIVA, za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na
području Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac, Klasa: 351-02/1701/73, Urbr: 2133-63-17-02 od 28. kolovoza 2017. godine, kojim je dano mišljenje da
budući Plan gospodarenja otpadom na području Općine Lasinja za razdoblje 2017.2022.godine neće imati negativan utjecaj na području ekološke mreže NATURA
2000, kao ni na sveukupnu bioraznolikost i prirodne vrijednosti područja te se smatra
da za Plan nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
U tijeku postupka nisu dostavljena mišljenja od:
1. Hrvatske vode - VGI za mali sliv KUPA, Obala Franje Račkog 10, 47000 Karlovac
2. Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu,
obnovu i energetiku, Haulikova 14, 47000 Karlovac
Predmetna odluka donosi se nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana, koju je provela Općina Lasinja (dalje u tekstu:
Općina) i temeljem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Lasinja za razdoblje 2017. - 2022. g., KLASA: 351-02/16-02/01, URBROJ: 2133/1901/17-11 od 24. srpnja 2017. godine.
Ova Odluka donosi se na temelju zaprimljenih mišljenja tijela i osoba nadležnih za
davanje ocjene o potrebi strateške procjene na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno
značajnog utjecaja postupka izrade i donošenja Plana.
Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Lasinja za razdoblje 2017.-2022. godine
neće imati negativni utjecaj na okoliš, vode, tlo (poljoprivredno zemljište), šume i šumsko
zemljište te infrastrukturne građevine.
Sukladno prethodno navedenom utvrđeno je da za Plan nije potrebno provesti postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac

Dostaviti:
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja
2. Administrativna referentica, radi objave
u Glasniku Općine Lasinja
3. Arhiva

