REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 351-01/18-04/04
URBROJ: 2123/04-01/18-16
Severin, 22. svibnja 2018.
Temeljem odredbe članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13,153/13, 78/15,
12/18), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“ broj 3/17) i članka 51. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine

Severin broj: 01/18) općinski načelnik donosi
ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan
gospodarenja otpadom Općine Severin za razdoblje 2018.-2023.
Članak 1.
Načelnik Općine Severin donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Severin za razdoblje 2018.-2023. godine
(dalje u tekstu: PGO Općine Severin), KLASA: 351-01/18-01/04, URBROJ: 2123/04-01/18-04
od 12. travnja 2018. godine, prema kojoj je Općina Severin provela postupak ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, utvrđeno je kako PGO Općine
Severin neće imati značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje kako nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
Članak 2.
Po provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene je 21. svibnja 2018. godine zatraženo
mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske
županije, a koji se dopisom KLASA: 351-03/18-03/20 , URBROJ: 2103/1-07-18-2 od dana 21. svibnja
2018. godine očitovao kako je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
proveden sukladno zakonskim propisima.
Članak 3.
Radi utvrđivanja vjerojatnog značajnog utjecaja na okoliš, Općina Severin je zatražila mišljenje
javnopravnih tijela određenih posebnim propisima. Popis javnopravnih tijela od kojih je zatraženo
mišljenje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nalazi se u PRILOGU I.
ove Odluke. Zaprimljena su mišljenja svih javnopravnih tijela od kojih je mišljenje zatraženo. Popis
zaprimljenih mišljenja javnopravnih tijela naveden je u nastavku.

1. Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode, KLASA: 61207/18-58/284, URBROJ:517-07-2-2-18-2 od 18. svibnja 2018. godine da za PGO Općine
Severin nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano za
područje očuvanja i zaštite prirode te kako je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu;
2. Mišljenje Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Službe za zdravstvenu
ekologiju, URBROJ: 05-262/1-2018 od 17. svibnja 2018. godine kako smatraju da nema
posebnih utjecaja i uvjeta vezano za zaštitu okoliša,
3. Mišljenje Općine Nova Rača, Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA:351-02/18-01/04,
URBRROJ:2103/04-04-18-2 od 7. svibnja 2018. godine da nije potrebno provoditi stratešku
procjenu utjecaja na okoliš za PGO Općine Severin
4. Komunalija Vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Broj:37/2018., od 30. travnja 2018.
godine da nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš za PGO Općine Severin,
5. Mišljenje Općine Šandrovac, Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: 351-01/18-03/9,
URBROJ: 2123-05-03-18-2, od 7. svibnja 2018. godine da za PGO Općine Severin nije
potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,
6. Mišljenje Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: 351-01/18-01/006,
URBROJ: 2123-03-04-18-4, od 22. ožujka 2018. godine da nije potrebno provesti postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš,
7. Mišljenje Hrvatskih šuma, Uprava šuma podružnica Bjelovar, Odjel za ekologiju,
URBROJ:B-06-ŽB-18-647/02 od dana 3. svibnja 2018. godine da za PGO Općine Severin nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš,
8. Mišljenje Hrvatskih voda, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Česma-Glogovnica“,
KLASA: 351-03/18-01/0000245, URBROJ:374-3107-1-18-2, od 19.travnja 2018.da za PGO
Općine Severin nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja zahvata na okoliš, a sve
provedbe mjera Plana će se regulirati kroz ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola,
9. Mišljenje Grada Bjelovara, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,
KLASA:351-01/18-01/16, URBROJ:2103/01-06/1-18-2, od 26.travnja 2018. godine da nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš tijekom izrade PGO Općine Severin,
10. Mišljenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo, promet,
prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, KLASA: 350-02/18-01/212, URBROJ:2103/109-18-2, od 18. travnja 2018. da za PGO Općine Severin nije potrebno provoditi postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš.

Članak 4.
PGO-om Općine Severin određuju se aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom koje će se na
području općine provoditi u zadanom planskom razdoblju. Aktivnosti su planirane u skladu s
provedenim analizama postojećeg stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području općine. PGO
Općine Severin usklađen je sa planom više hijerarhijske razine, Planom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.
Ciljevi PGO Općine Severin su smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada,

povećanje količine odvajanja i odvojenog prikupljanja otpada i odvojeno zbrinjavanje i/ili
prikupljanje biootpada iz miješanog komunalnog otpada, odnosno smanjenje ukupne količine
otpada za konačno odlaganje provođenjem edukacije stanovništva i unaprjeđenjem nadzora
nad sustavom gospodarenja otpadom.

Članak 5.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO Općine Severin, uz ciljeve iz
članaka 4. ove Odluke te mišljenja tijela iz članka 3. ove Odluke, uzete su u obzir značajke i obilježja
Plana te mogući utjecaji navedeni u nastavku, a u skladu s Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).
1. Stupanj do kojeg Plan određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti, i to u odnosu na lokaciju, vrstu,
veličinu i operativne uvjete ili po alociranju izvora
PGO Općine Severin definira okvir za provođenje projekata iz područja gospodarenja otpadom, ali bez
detaljne razrade s obzirom na lokaciju, veličinu, operativne uvjete te izvore financiranja. Za
pojedinačne aktivnosti izradit će se projektno-tehnička dokumentacija koja će detaljno odrediti
lokaciju, veličinu, operativne uvjete provedbe i td.,a u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite
okoliša, gospodarenja otpadom, gradnje i prostornog planiranja.
2. Stupanj do kojeg Plan utječe na druge strategije, planove ili programe, uključujući i one u
hijerarhiji
PGO Općine Severin je razvojni dokument lokalnog značaja u koji su implementirani ciljevi i mjere
dokumenta državnog značaja, odnosno dokumenata više hijerarhije, a prvenstveno Plana gospodarenja
otpadom RH.
3.Pogodnost Plana
razvoja

za uključivane pitanja zaštite okoliša osobito s ciljem promicanja održivog

PGO Općine Severin predstavlja okvir za provedbu niza aktivnosti i zahvata koji će u konačnici
rezultirati poboljšanjem stanja okoliša na području općine, a edukativne aktivnosti koje su predviđene
PGO-om pridonijet će promicanju održivog razvoja, kao i poticanju stanovnika da proizvedeni otpad
sortiraju i recikliraju.
3. Okolišni problemi koji su prepoznati Planom gospodarenja otpadom te vjerojatnost, trajanje,
učestalost i povratnost utjecaja
PGO Općine Severin prepoznaje okolišne probleme na području općine, a koji su povezani sa
postojećim sustavom gospodarenja otpadom. Navedeno se posebno odnosi na potrebu nabavke
mobilnog reciklažnog dvorišta, sanaciju postojećeg odlagališta otpada i poticanje lokalnog
stanovništva na odvojenu predaju otpada po vrstama.
5. Važnost Plana za primjenu propisa Zajednice u području zaštite okoliša
PGO Općine Severin predstavlja temelj za primjenu Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. na
području općine, kao i provedbu obveza koji proizlaze iz Zakon o gospodarenju otpadom te Zakona o
zaštiti okoliša.
6. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba Plana može utjecati
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO Općine Severin razmatrani su
sljedeći utjecaji:
 provedba PGO Općine Severin imat će vrlo vjerojatno pozitivan i trajan utjecaj na veliki broj
sastavnica okoliša, posebice vode, tlo i zrak pošto se očekuje kako će provedbom mjera
predviđenih Planom doći do smanjenja ukupne mase proizvedenog komunalnog otpada čijim
odlaganjem i neodgovornim gospodarenjem dolazi do negativnih utjecaja;







kumulativni utjecaji provedbe PGO Općine Severin biti će vidljivi kroz zaštitu i očuvanje
prirodnih resursa koji će provedbom Plana i poticanjem održivog razvoja biti očuvani za
buduće generacije;
provedba PGO Općine Severin nema prekograničnih utjecaja;
provedba PGO Općine Severin neće uzrokovati potencijalne negativne rizike za ljudsko
zdravlje i okoliš;
aktivnosti predviđene PGO-om obuhvaćaju administrativno područje Općine Severin koja,
prema posljednjem popisu ima 877 stanovnika;
provedbe aktivnosti koje su predviđene ovim PGO neće imati značajnog utjecaja na područja

posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-povijesne baštine te na područja ili krajobraze
priznatog zaštićenog statusa na državnoj, međunarodnoj razini ili razini Zajednice.
Na administrativnom području Općine Severin nama područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode
(„Narodne novine“ broj 80/13), a Općina se nalazi izvan područje ekološke mreže NATURA 2000.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, proveden je postupak prethodne
ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu kojim je utvrđeno kako su aktivnosti predviđene PGO-om
Općine Severin prihvatljive za ekološku mrežu.
Članak 6.
Općina Severin je dužna o ovoj odluci informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti
okoliša („Narodne novine“ broj 80/13,153/13, 78/15, 12/18) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim internetskim stranicama i u
„Službenom glasniku Općine Severin“
Općinski načelnik
Žarko Žgela

PRILOG I.
Popis tijela i osoba koja su sudjelovala u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Severin za razdoblje od 2018. do 2023.
godine:

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERG. – Uprava za zaštitu prirode,
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
2. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo,
promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Dr. Ante Starčevića 8, 43
000 Bjelovar
3. HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma podružnica Bjelovar, Trg A.G.Matoša 1,
43 000 Bjelovar,
4. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE
ŽUPANIJE, Matice hrvatske 15, Bjelovar
5. HRVATSKE VODE, VGI za mali sliv „Česma-Glogovnica“, V. Lisinskog 4c, 43
000 Bjelovar,
6. KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Sv. Andrije 14, 43 241 Čazma
7. GRAD BJELOVAR, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,
Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar
8. Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, 43 226 Veliko Trojstvo
9. Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac
10. Općina Nova Rača, Trg Stjepana Radića 56, 43 272 Nova Rača

