
 

 

                                         
 

 

 

 

                 REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                            

                OPĆINA HERCEGOVAC  

                    OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 351-01/20-01/04 

URBROJ: 2123/03-02-20-15 

Hercegovac, 29. listopada 2020. godine 

 

 

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 

78/15,12/18 i 118/18), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 

plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i Statuta općine  Hercegovac 

(”Službeni glasnik općine Hercegovac broj 1/18 i 6/18) te nakon provedenog postupka Ocjene 

o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, načelnik Općine Hercegovac dana 29. 

listopada 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU 
 o postupku ocjene o potrebi strateške procjene za Plan razvoja općine do 2027. godine 

na temelju koncepta „pametna općina“ 

 

 

I. 

Načelnik Općine Hercegovac donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Plana razvoja općine do 2027. godine na 

temelju koncepta „pametna općina“  (KLASA: 351-01/20-01/04, URBROJ: 2123/03-01-20-3 

od 10. kolovoza 2020. godine) prema kojoj je Općina Hercegovac, Jedinstveni upravni odjel 

proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Plana razvoja 

općine do 2027. godine na temelju koncepta „pametna općina“. 

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Plan razvoja 

općine do 2027. godine na temelju koncepta „pametna općina“ godine neće imati vjerojatno 

značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš. 

 

II. 

Razlozi za izradu i donošenje Plana razvoja do 2027. godine su sljedeći:  

• Plan razvoja do 2027. godine je osnovni strateški dokument u kojem se, na temelju 

analize sadašnjeg stanja, razvojnih potreba, razvojnih potencijala i dugoročnih 

razvojnih prilika utvrđuju ciljevi razvoja i prioriteti intervencije za višegodišnje 

financijsko razdoblje od 2021-2027. godine. 

• Općina će na temelju ovog strateškog dokumenta pripremati razvojne projekte, u 

prioritetnim područjima intervencije.  

• Razvojni projekti će se pripremati za sufinanciranje iz europskih strukturnih i 

kohezijskih fondova te fonda za oporavak od ekonomske krize prouzročene širenjem 

korona virusa pod nazivom ”Nova generacija EU”.  

 



 

 

Obuhvat Plana razvoja Općine do 2027. godine je određen administrativnim 

granicama Općine sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici 

Hrvatskoj.  

Plan razvoja je koncipiran tako da odredi pitanja i ocjeni dosadašnji razvoj i stanje te 

na temelju postojećeg stanja i definiranja razvojnih potreba odredi smjernice budućeg razvoja.  

U tom kontekstu  su analizirani sljedeći podaci: prirodni potencijali, gospodarski 

potencijali, demografska kretanja, socijalno uključivanje i usluge socijalne skrbi, društvena i 

zdravstvena infrastruktura, obrazovna infrastruktura, opća gospodarska kretanja, tržište rada, 

poslovno okruženje, turistička kretanja, kultura, kvaliteta okoliša, izloženost ekološkim 

rizicima i klimatskim opasnostima, primarna komunalna infrastruktura, infrastruktura za 

mobilnost i internetska povezanost. 

 

III. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općine Hercegovac, 

Jedinstveni upravni odjel zatražio je mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima. 

Zaprimljena su slijedeća mišljenja: 
Javnopravno tijelo KLASA/URBROJ/datum Mišljenje 

HRVATSKE VODE,  

VODNOGOSPODARSKA 

ISPOSTAVA ZA MALI SLIV 

„ČESMA – GLOGOVNICA“ 

KLASA: 351-03/20-01/0000297 

URBROJ: 374-3/07-1-20-6 

12.08.2020. 

 

Nema nikakvih primjedbi niti 

uvjeta koji bi zahtijevali 

potrebu provedbe strateške 

procjene utjecaja na okoliš. 

Ministarstvo gospodarstva i 

održivog razvoja 

KLASA: 351-03/20-01/1202 

URBROJ: 517-03-1-1-20-2 

17.08.2020. 

Uprava za procjenu utjecaja na 

okoliš i održivo gospodarenje 

otpadom, Sektor za procjenu 

utjecaja na okoliš Ministarstva 

zaštite gospodarstva i održivog 

razvoja ne sudjeluje u 

postupcima ocjene odnosno 

strateške procjene na lokalnoj 

razini. 

Javna ustanova za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske 

županije 

KLASA: 350-02/20-01/2 

URBROJ: 2103-75-20-4 

24.08.2020. 

Predmetni Plan treba biti u 

skladu sa utvrđenim zahtjevima 

zaštite prirode prema Zakonu o 

zaštiti prirode (NN, br.80/13, 

15/18, 14/19 i 127/19.) 

Hrvatske šume KLASA: BJ/20-01/1206 

URBROJ: 05-00-06/01-02 

Za predmetni Plan nije potrebno 

provoditi postupak strateške 

procjene utjecaja na okoliš. 

 

IV. 

Tabličnim prikazom iz prethodne točke vidljivo je da je su sva javnopravna tijela koja 

su se očitovala u zadanom roku dala mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške 

procjene. 

Sukladno navedenom utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja 

Plana razvoja općine do 2027. godine na temelju koncepta „pametna općina“.  

  

V. 

Jedinstveni upravni odjel Općine će sukladno odredbama Uredbe o informiranju i 

sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” 

broj 64/08) informirati javnost o ovoj Odluci. 

 

 



 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom 

glasniku Općine Hercegovac“ i službenoj web stranici Općine Hercegovac.   

 

 

 

                                                                                             OPĆINA HERCEGOVAC 

                                                                                  Boro Bašljan, struč.spec.ing.techn.inf., v.r. 

 

 

 
 


