Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 4. Stavka 2.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 64/08) i nakon provedbenog
postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, načelnik Općine Okučani, Aca
Vidaković, dana 20. srpnja 2016. godine donosi
ODLUKU
Kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strateški
program gospodarskog razvoja Općine Okučani za razdoblje 2014.-2018.
Članak 1.

Načelnik Općine Okučani donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš za Strateški program gospodarskog razvoja Općine Okučani za razdoblje
od 2014.-2018. godine prema kojoj je nadležni Upravni odjel Brodsko-posavske županije za
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Ulica kralja Petra
Krešimira IV br. 1, u suradnji s Općinom Okučani provelo postupak Ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš za Strateški program gospodarskog razvoja Općine Okučani za razdoblje
od 2014.-2018.godine.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Strateški program
gospodarskog razvoja Općine Okučani za razdoblje 2014.-2018. godine neće imati vjerovatno
značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu
utjecaja na okoliš.
Članak 2.

Razlozi za izradu Strateškog programa gospodarskog razvoja Općine Okučani (dalje u tekstu;
Strategija) su sljedeći:
• Strategija razvoja jedinice lokalne samouprave predstavlja strateški razvojni dokument
jedinice lokalne samouprave;
• Strategijom se definiraju razvojni pravci djelovanja Općine kako bi se doprinjelo bržem,
učinkovitijem i svrsishodnijem upravljanju i razvoju jedne zajednice;
• Strategijom se lakše, učinkovitije i transparentnije definiraju razvojni projekti koji se
financiraju iz proračuna Općine, odnosno trasparentnije i učinkovitije se prati utrošak
proračunskih sredstava Općine;
• Strategija je osnova za buduće korištenje bespovratnih sredstava Europske unije u
programskom razdoblju 2014.-2018. (usklađena sa nacionalnim strateškim dokumentima te
Županijskim razvojnim dokumentima na regionalnoj razini);
• Strategija predstavlja dokument čijom realizacijom se doprinosi osiguranju održivosti malih
lokanih zajednica.
Ciljevi i programska polazišta Strategije su slijedeća:
1. razvijeno i konkurentno lokalno gospodarstvo
2. očuvani okoliš
3. unapređenje kvalitete života i socijalne uključenosti stanovništva
Programska polazišta na kojima će se temeljiti izrada i provedba Strategije jesu slijedeća: razvoj
malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, razvoj poljoprivrede i kontinentalnog turizma, razvoj
socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih usluga, poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture,
jačanje civilnog društva, gospodarenje otpadom, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije.

Članak 3.

U cilju utvrđivanja vjerovatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Okučani uputila je Zahtjev za
davanje mišljenja o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš tijelima/ pravnim
osobama određenima posebnim propisima te susjednim jedinicama lokalne samouprave:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,
Zagreb
Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, P. Krešimira IV br.l,
Slavonski Brod
Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, P. Krešimira
IV br.l, Slavonski Brod
HEP operater distribucijskog sustava d.o.o., Pogon Nova Gradiška, Kožarska bb, Nova
Gradiška
Plin projekt d.o.o., A. Stepinca 36, Nova Gradiška
Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Nova Gradiška, J.J.Strossmayera 11, Nova Gradiška
Županijska uprava za ceste, Ulica I. G. Kovačića 58, Slavonski Brod
Općina Gornji Bogićevci, Trg hrvatskih branitelja 1, Gornji Bogićevci
Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44 330 Novska
Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34 551 Lipik
Općina Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška
Sloboština d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 1, Okučani

U definiranom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja:
•
•
•
•
•
•

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb; zaprimljeno 10.06.2016.g. ne treba provesti stratešku procjenu i strateški dokument je prihvatljiv za ekološku mrežu
Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za poljoprivredu; zaprimljeno dana 05.05.2016.pozitivno mišljenje za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene
Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška; zaprimljeno dana 12.05.2016.- ne treba provesti
stratešku procjenu
HEP ODS d.o.o., Pogon Nova Gradiška; zaprimljeno dana 06.05.2016,-nema primjedbi
ŽUC Slavonski Brod; zaprimljeno dana 03.05.2016.-nije potrebna provedba strateške procjene
Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel; zaprimljeno dana 01.06.2016.- nema primjedbi

Ostala tijela/pravne osobe kojima je dana mogućnost sudjelovanja u predmetnom postupku nisu se
očitovala u definiranom roku te se sukladno članku 70. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša, smatra da
nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u Strategiji.
Članak 4.

Strateškim programom gospodarskog razvoja razvoja Općine Okučani za razdoblje 2014.2018.godine, definirana su 3 cilja sa pripadajućim prioritetima i većim brojem mjera koje će se
ostvarivati preko projektnih ideja, za svaki pojedini projekt u budućnosti za koji će biti nužno ishoditi
potrebne dozvole, na temelju zakonodavnog okvira iz područja gradnje i zaštite okoliša i prirode, ali i
konkretnih uvjeta javnopravnih tijela koja su sudjelovala u postupku predmetne Ocjene o potrebi
strateške procjene. Nadalje, sukladnq prostorno planskoj dokumentaciji Općine Okučani koja je
usklađena sa planovima višeg reda, te ovisno o lokaciji, namjeni i složenosti budućih zahvata, kroz
postupke ishođenja potrebnih akata za gradnju, propisati će se izrada dodatnih elaborata zaštite ili
studija utjecaja na okoliš, radi mjera zaštite prirode i okoliša, u svakom takvom pojedinačnom

postupku, neovisno o predmetnoj ocjeni da za strateški dokument Općine Okučani ne treba provoditi
stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Prikupljena mišljenja tijela u postupku Ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš, iz čl. 3 ove Odluke, pozitivna su i izražavaju stav da ne treba
provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, odnosno da Strateški program
gospodarskog razvoja Općine Okučani za razdoblje od 2014.-2018.godine svojim sadržajem i kasnijom
implementacijom mjera, neće imati negativan, odnosno, vjerovatno značajan utjecaj na okoliš.
Članak 5.

Općina Okučani 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 6.

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

KLASA: 302-01/16-01/04
URBROJ: 2178/21-05-16-1
Općina Okučani, 20.07.2016.

