
 Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 
78/15. i 12/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na 
okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 46. Statuta Općine Gola („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), općinski načelnik Općine Gola 15. veljače 2018. 
godine, donio je  
 

ODLUKU 
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  

Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Gola 
za razdoblje 2018. do 2023. godine  

Članak 1. 

 Odlukom o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje 2018. do 2023. godine (u 
daljnjem tekstu: Odluka) započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje 2018. do 2023. godine (u 
daljnjem tekstu: PGO). 
 
 Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO (u daljnjem tekstu: 
OSPUO) provodi Općina Gola (u daljnjem tekstu: Općina) u suradnji sa Upravnim odjelom za 
prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije.  
 

Članak 2. 
 
 Nositelj izrade PGO i provođenja postupka OSPUO je Jedinstveni upravni odjel Općine 
Gola.  
 Izrađivač Plana je tvrtka KAINA d.o.o. ZAGREB, Oporovečki omajek 2, Zagreb.  
 

Članak 3. 
 
 Razlog za donošenje PGO proizlazi iz obveze propisane odredbama Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17), uzevši u obzir činjenicu da je 
prethodni Plan gospodarenja otpadom Općine Gola na snazi od 2010. – 2018. godine te je 
tijekom 2017. godine pokrenut postupak izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za 
razdoblje 2018. do 2023. godine. Razlozi za izradu i donošenje Plana je usklađenje sa Planom 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (Narodne novine“ 
broj 3/17) kao planom višeg reda, kao i važećim zakonskim propisima vezanim uz gospodarenje  
otpadom. 
 

Članak 4. 
 
 Ciljevi koji se trebaju ostvariti PGO su dodatno unaprjeđenje sustava gospodarenja 
otpadom na cjelokupnom području Općine Gola u skladu s relevantnim zakonskim i 
podzakonskim odredbama,  s općim ciljevima u gospodarenju otpadom i to dodatnog 
smanjenja ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada, povećanje količine odvajanja i 
odvojenog prikupljanja selektivnog otpada i biootpada iz miješanog komunalnog otpada, 
odnosno smanjenje količine otpada za konačno odlaganje, priprema za ponovnu uporabu, 
recikliranje i ponovno korištenje (uporaba) uz poseban naglasak na edukaciju stanovništva i 



unapređenje nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom.   
 

Članak 5. 
 

 Programsko polazište i ciljevi odnose se na usklađenje sa Strategijom gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05), Planom gospodarenja otpadom 
u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.- 2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17), Zakonom 
o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17) i njegovim 
podzakonskim aktima, Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 
30/09), Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15. i 12/18), te 
Nacionalnom strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 46/02).  
 

Članak 6. 
 
 Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš PGO provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 
80/13, 153/13, 78/15. i 12/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine 80/13),Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i to  
redoslijedom kako je utvrđeno 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“ broj 80/13). 
 

Članak 7. 
 
 U postupku ocjene o potrebi strateške procjene PGO na okoliš prema ovoj Odluci 
sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke. 
 

Članak 8. 
 
 Općina  je dužna 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 9. 
 
 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj Internet 
stranici Općine Gola www.gola.hr i na oglasnoj ploči Općine Gola.  
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE GOLA 
 
KLASA: 351-01/17-01/06 

URBROJ: 2137/06-18-6 

Gola, 15. veljače 2018. 
                                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                                        Stjepan Milinković, dr.med. 
 

http://www.gola.hr/


Prilog I.  
 
REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROVOĐENJA 
STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 
OPĆINE GOLA ZA RAZDOBLJE 2018. DO 2023. GODINE 
 
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Gola, kao nadležno tijelo, započet će postupak ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine 
Gola za razdoblje 2018. do 2023. godine u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke. 

2. Jedinstveni upravni odjel Općine Gola pribavit će mišljenja tijela i osoba određenih posebnim 
propisima (navedeni u Prilogu II. ove Odluke), te će istima uz zahtjev za davanje mišljenja o 
potrebi provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš dostaviti  ovu Odluku radi uvida u 
ciljeve i razloge donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje 2018. do 
2023. godine radi uvida u programska polazišta iste. 

3.  Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Plana gospodarenja 
otpadom Općine Gola za razdoblje 2018. do 2023.  godine na okoliš iz Priloga II. Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 
3/17) 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 Gola. 

4. Općina dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike sukladno 
Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13) zahtjev za provedbu postupka 
prethodne ocjene prihvatljivosti Plana na ekološku mrežu. 

5. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene Jedinstveni upravni 
odjel Općine Gola dužan je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije. 

6. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene Plana gospodarenja otpadom Općine 
Gola za razdoblje 2018. do 2023.  godine utvrdi da ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 
općinski načelnik Općine Gola donosi odluku o obvezi provedbe strateške procjene, koja 
sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima 
iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“ broj 3/17). 

7. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Plan gospodarenja otpadom 
Općine Gola za razdoblje 2018. do 2023.  godine  nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 
općinski načelnik Općine Gola donosi odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. 
Takva odluka sadrži osobito osnovne podatke o Planu gospodarenja otpadom Općine Gola za 
razdoblje 2018. do 2023.  godine, te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije 
potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17). 

8. O odlukama iz točke 6. i 7. informirat će se javnost i zainteresirana javnost sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15. i 12/18) i Uredbi 
o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(„Narodne novine“ broj 64/08). 

 
 
 
 
 
 



 
 
Prilog II.  
 
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA ĆE SUDJELOVATI U 
POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROVOĐENJA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 
NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GOLA ZA RAZDOBLJE 2018. DO 2023.  
GODINE   
 
 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 
Zagreb, 

2. Koprivničko-križevačka županija, Zavod za javno zdravstvo, Trg Tomislava Bardeka 10, 48000 
Koprivnica,  

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

4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko – 
križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica, 

5. Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26 b, 42 000 Varaždin, 
6. Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15 a, 48 000 Koprivnica, 
7. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Koprivnica, Šumarija Koprivnica, Močile 

2, 48000 Koprivnica, 
8. „Komunalije“ d.o.o., Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac, 
9. GKP Komunalac d.o.o. Mosna 15, 48000 Koprivnica, 
10. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, Matije Gupca 

12, 48314 Koprivnički Ivanec, 
11. Općina Drnje, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje, 
12. Općina Peteranec, Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, 
13. Općina Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, 48323 Hlebine, 
14. Općina Molve, Trg kralja Tomislava 32, 48327 Molve, 
15. Općina Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, 48350 Novo Virje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ 

Prilog II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  

(„Narodne novine“ br. 3/17) 

 

A. Opći podaci o strategiji, planu ili programu (SPP)  
A.1. Naziv SPP Plan gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje 

 2018. do 2023. godine 

A.2. Nadležno tijelo za izradu SPP Jedinstveni upravni odjel Općine Gola 

A.3. Naziv predstavničkog tijela 
koje donosi SPP 

Općinsko vijeće Općine Gola 

A.4. Obuhvat SPP-a 
Područje Općine Gola 

A.5. Područje SPP-a Gospodarenje otpadom  

A.6. Vrsta dokumenta: novi SPP ili 

izmjene i dopune SPP 
Novi plan gospodarenja otpadom 

A.7. Navedite pravni okvir za 
donošenje SPP 

Odredba članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17) 

A.8. Predstavlja li SPP okvir za 

financiranje iz sredstava 

Europske unije? 

NE 

A.9. Postoji li obveza provedbe 

strateške procjene prema 

Zakonu? 

NE 
 

A.10. Navedite SPP višeg reda ili 
sektorski SPP 

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ 
broj 3/17) 

A.11. Je li proveden postupak 

strateške   procjene za SPP 

višeg reda, (naveden u točki 

A.10.)? 

DA  
 

A.12. Planiraju li se SPP-om nove 

aktivnosti u odnosu na SPP 

višeg reda, a za koji  je 

provedena strateška procjena? 

NE 
 

A.13. Navedite razloge donošenja 

SPP, programska polazišta i 

ciljeve 

          Razlog za donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine 
Gola proizlazi iz obveze propisane odredbama Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17), 
uzevši u obzir činjenicu da je prethodni Plan gospodarenja otpadom 
Općine Gola bio na snazi od 2010. – 2018. godine te je tijekom 2017. 
godine pokrenut postupak izrade Plana gospodarenja otpadom 
Općine Gola za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Razlozi za izradu i 
donošenje Plana je  usklađenje sa Planom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (Narodne 
novine“ broj 3/17) kao planom višeg reda, kao i važećim zakonskim 
propisima vezanim uz gospodarenje otpadom. 
 Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom su dodatno 
unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na cjelokupnom 
području Općine Gola u skladu s relevantnim zakonskim i 
podzakonskim odredbama,  s općim ciljevima u gospodarenju 
otpadom i to dodatnog smanjenja ukupne količine proizvedenog 

https://kckzz.hr/wp-content/uploads/2010/12/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_117.html


komunalnog otpada, povećanje količine odvajanja i odvojenog 
prikupljanja selektivnog otpada i biootpada iz miješanog 
komunalnog otpada, odnosno smanjenje količine otpada za konačno 
odlaganje, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i ponovno 
korištenje (uporaba) uz poseban naglasak na edukaciju stanovništva i 
unapređenje nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom.   
 Programsko polazište i ciljevi odnose se na usklađenje sa 
Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne 
novine“ broj 130/05), Planom gospodarenja otpadom u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje 2017.- 2022. godine („Narodne novine“ broj 
3/17), Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ broj 94/13. i 73/17) i njegovim podzakonskim aktima, 
Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“ 
broj 30/09), Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 
153/13, 78/15. i 12/18), te Nacionalnom strategijom zaštite okoliša 
Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 46/02).  

  

 

B. Procjena mogućih značajnih utjecaja strategije, plana ili programa (SPP) na okoliš 

B.1. Predstavlja li SPP okvir za 

provedbu zahvata koji 

podliježu ocjeni o potrebi 

procjene utjecaja na okoliš, 

odnosno procjeni utjecaja na 

okoliš sukladno propisu kojim 

se uređuju navedeni postupci? 

NE 
 

B.2. Predstavlja li SPP okvir za 

razvoj drugih zahvata, osim 

gore navedenih, koji bi mogli 

imati značajne utjecaje na 

okoliš pojedinačno ili 

kumulativno? 

NE 
 

B.3. Na koji način SPP utječe na 

ostale relevantne SPP? 
Ne utječe 

B.4. Navedite vjerojatno značajne 

utjecaje na okoliš koji mogu 

nastati provedbom SPP i na 

koji način će biti uzeti u obzir 

pri izradi SPP? 

Neće biti vjerojatno značajnih utjecaja na okoliš 

B.5. Je li moguć značajni 

prekogranični utjecaj SPP? 

NE 
Ne predviđaju se mjere koje bi imale negativan prekogranični 

utjecaj 

  
C.  Ocjena mogućih značajnih utjecaja strategije, plana ili programa (SPP) na ekološku 
mrežu 

 

C.1. 

Je li SPP može imati značajan 

utjecaj na ekološku mrežu? 

 
NE 

 

 

 

Datum ispunjavanja obrasca: 15. veljače 2018. 
 
KONTAKT: Jasna Čimin – Sinjeri , 048/833-065, opcina-gola@kc.t-com.hr 

mailto:opcina-gola@kc.t-com.hr
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