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KLASA: 302-02/16-01/02 
URBROJ: 238/24-02-17-11 
Donja Pušća, 03. kolovoza 2017. 
 
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29. Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 3/17), te članka 18. Statuta Općine 
Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća br. 01/13 – pročišćeni tekst) općinska načelnica Općine Pušća, 
Anđela Cirkveni, dana 03. kolovoza 2017. godine donosi 
 

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

otpadom Općine Pušća za razdoblje 2017.-2022. 
 

Članak 1. 
 

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke 
županije (KLASA: 351-03/17-03/35, URBROJ: 238/1-18-02/3-17-2 od 17. srpnja 2017. godine) za Plan 
gospodarenja otpadom Općine Pušća potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš. 
 
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana 
gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2017.-2022. (u daljnjem tekstu: Plan) na okoliš ( u 
daljnjem tekstu: postupak ocjene). 
 
Postupak ocjene provodi Općina Pušća u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša Zagrebačke županije. 
 

Članak 2. 
 

Razlozi za izradu Plana su: 
 

 Ispunjavanje obveza proizišlih iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i 
Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) 

 Daljnjeg razvoja sustava gospodarenja otpadom na području Općine Pušća 
 Ostvarivanja smanjivanja količina odloženog komunalnog i biorazgradivog otpada 
 Ostvarenja ciljeva smanjivanja i sprječavanja nastanka otpada 
 Donošenja mjera odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te 

krupnog (glomaznog) komunalnog otpada 
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Članak 3. 
 

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom su: 
 

 Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih 
zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije što su osnovni uvjeti zdravog i 
održivog razvoja 

 Sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i njegovog štetnog utjecaja na 
okoliš 

 Obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom, 
te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti 

 
 

Članak 4. 
 

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana 
gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2017.-2022. na okoliš provode se sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN br.80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 3/17): 
 

1. Načelnica Općine Pušća donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća na okoliš. 

2. Općina je dužna pribaviti mišljenja tijela ili osoba određenih posebnim propisima za zaštitu 
okoliša i zdravlja na lokalnoj i/ili regionalnoj razini. Općina dostavlja zahtjev za davanje 
mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke. Tijelima 
i/ili osobama određenim posebnim propisima rok za dostavu je 30 dana od primitka Zahtjeva. 
Ukoliko se ocijeni potrebnim općina o dostavljenom mišljenju osigurava dodatna pojašnjenja 
od tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima. 

3. Općina dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike, sukladno 
Zakonu o zaštiti prirode (NN br. 80/13), zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti 
Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za ekološku mrežu. 

4. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i energetike isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja  
Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja 
ekološke mreže, daje mišljenje da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu. Ako Ministarstvo 
zaštite okoliša i energetike ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Plana na 
ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, daje obvezajuće mišljenje da je 
obvezna provedba Glavne ocjene, što znači da se obvezno provodi i postupak Strateške 
procjene. 

5. Prije donošenja Odluke u postupku ocjene kojom općina potvrđuje da za Plan gospodarenja 
otpadom Općine Pušća „je“ ili „nije“ potrebno provesti postupak strateške procjene, općina 
je dužna o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, pri čemu je obvezna dostaviti 
prijedlog Odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene. 

6. Nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša Zagrebačke županije, ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan gospodarenja otpadom 
Općine Pušća ima vjerovatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka o obvezi provedbe 
strateške procjene. Ukoliko se donese takva Odluka primjenjuju se odredbe zakona o zaštiti 
okoliša i podzakonskih propisa kojima se određuje postupak strateške procjene. Ako se u 
postupku ocjene utvrdi da Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća nema značajan utjecaj 
na okoliš, donosi se Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. 



3 
 

7. O Odluci iz točke 6. Općina je dužna informirati javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 
br.80/13,153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). 
 

Članak 5. 
 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom 
Općine Pušća prema ovoj Odluci sudjelovat će slijedeće tijela: 
 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb 
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 

gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb 
3. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „ Zagrebačko prisavlje“, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb 
4. Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb 
5. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica 

grada Vukovara 72/V, Zagreb 
6. Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Ulica grada 

Vukovara 72/V, Zagreb 
7. Zaprešić d.o.o., Pavla Lončara 2, Zaprešić 
8. Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, Dubravica 
9. Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Prigorje Brdovečko 
10. Grad Zaprešić Nova ulica 10, Zaprešić 
11. Općina Marija Gorica, Gorička 18/a, Marija Gorica 

 
Članak 6. 

  
Općina Pušća je dužna informirati javnost, sukladno odredbama zakona o zaštiti okoliša(NN br. 80/13, 
153/13 i 78/15) i odredbama uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti 
u pitanjima zaštite okoliša. 
 

 Članak 7. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici 
Općine Pušća. 
 
 
 
  

         Načelnica Općine Pušća: 
         Anđela Cirkveni  
            
          

 
 
 


