REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL
Općinski načelnik
KLASA: 022-05/16-01/76
URBROJ: 2177/05-02-16-1
Kaptol, 18. listopada 2016.
Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13,
153/13 i 78/15) u daljnjem tekstu: Zakon, članka 2. Odluke o izradi Strategije razvoja općine
Kaptol (Službeni glasnik broj 1/15) te članka 47. Statuta Općine Kaptol (Službeni glasnik
Općine Kaptol, broj 3/09, 2/13 i 6/13 ), a u skladu s Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja
plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) u daljnjem tekstu: Uredba, načelnik
Općine Kaptol donosi:
ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja
Strateškog razvojnog programa Općine Kaptol na okoliš
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom započinje se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
Strategije razvoja općine Kaptol (u daljnjem tekstu: Strategija) na okoliš (u daljnjem tekstu
postupak ocjene).
(2) Postupak ocjene provodi Općina Kaptol (u daljnjem tekstu: Općina) u suradnji s Upravnim
odjelom za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.
Članak 2.
(1) Osnovni razlozi za izradu i donošenje Strategije su utvrditi razvojne ciljeve usmjerene
prema društveno – gospodarskom razvoju općine Kaptol.
(2) Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom i programska polazišta su prije svega:
 utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim i državnim prioritetima i
Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za
strateško planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene
interesne skupine,
 stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno – gospodarskim područjima, a
u cilju povećanja i optimalnog korištenja razvojnog potencijala,
 stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema fondovima Europske unije
i drugim fondovima,
 stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na
lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini s partnerima iz drugih jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave iz Hrvatske i inozemstva, stvaranje uvjeta za razvoj
sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim resursima te zaštitu
okoliša.

Članak 3.
(1) Tijelo zaduženo za izradu i donošenje Strategije je Općina Kaptol.
(2) Izrađivač Strategije je Triumphus d.o.o. Klenovnik 40, 42244 Klenovnik
Članak 4.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene provode se sukladno Zakonu, Uredbi i
posebnim propisima iz područja iz kojih se Strategija donosi, a obavit će se sljedećim
redoslijedom:
1. U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja Strategije na okoliš Općina će pribaviti
mišljenja tijela i osoba navedenih u Prilogu I. ove Odluke.
U svrhu pribavljanja mišljenja o potrebi strateške procjene Općina će u roku od 8 dana od
dana donošenja ove Odluke tijelima i osobama iz Priloga I. Odluke dostaviti zahtjev za
davanjem mišljenja o potrebi strateške procjene.
Tijela i osobe iz Priloga I. Odluke obvezni su svoje mišljenje dostaviti Općini u roku od 30
dana od dana primitka zahtjeva.
2. O provedenom postupku ocjene Općina će pribaviti mišljenje Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije pri čemu će navedenom upravnom
tijelu dostaviti prijedlog odluke o tome da li jest ili nije potrebno provesti postupak strateške
procjene, kao i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.
3. U slučaju da se utvrdi da Strategija može imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš donosi
se odluka da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Strategije na okoliš.
U slučaju da se utvrdi da Strategija ne može imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš donosi
se odluka da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
4. O donesenim odlukama informirat će se javnost na način propisan odredbama Zakona i
uredbe kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Članak 5.
U cilju utvrđivanja značajnih negativnih utjecaja Strategije na ciljeve i cjelovitost
područja ekološke mreže, Općina će, u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
Strategije na okoliš, sukladno odredbama Zakona o prirodi (Narodne novine, broj 80/13)
Upravi za zaštitu okoliša Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostaviti zahtjev za provedbu
postupka ocjene prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu.
Članak 6.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će tijela i osobe iz Priloga I.
ove Odluke.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
općine Kaptol“.
Općinski načelnik:
Mile Pavičić, ing., v.r.

PRILOG I.
POPIS OSOBA I TIJELA KOJE SUDJELUJU U POSTUPKU OCJENE O POTREBI
STRATEŠKE PROCJENE
Tijela i/ili osobe kojima se upućuje zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe strateške
procjene
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode,Radnička cesta 80,Zagreb
- Županijska uprava za ceste Požeško-slavonska županije, Matije Gupca 6, Požega
- Požeško-slavonska županija-Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
- Grad Kutjevo , Trg Graševine 1, 34340 Kutjevo
- Općina Velika, Trg bana Josipa Jelačića 34, 34330 Velika
- Općina Jakšić, Osječka 38, 34308 Jakšić

