
Na  temelju članka 64. Zakona  o  zaštiti  okoliša („Narodne   novine“  broj 80/13, 
153/13. i 78/15)  članka  23. Uredbe  o strateškoj procjeni  utjecaja  plana i programa na 
okoliš  („Narodne novine“ broj 64/08) i članka  45. Statuta Općine  Gornja Rijeka („Službeni  
glasnik Koprivničko-križevačke županije„  broj 9/09, 4/13. i 6/14), općinski načelnik  Općine  
Gornja Rijeka, donosi 

 
ODLUKU  

da  za  Strategiju  razvoja  Općine Gornja Rijeka za  razdoblje  2015. – 2020. godine nije   
potrebno provesti  postupak strateške  procjene utjecaja na okoliš   

 
I. 

Općinski načelnik  Općine   Gornja Rijeka   donio je  Odluku  o započinjanju postupka  
ocjene o  potrebi  strateške  procjene utjecaja na  okoliš  Strategije   razvoja  Općine Gornja 
Rijeka za  razdoblje  2015. – 2020. godine, KLASA: 302-01/16-01/06, URBROJ: 2137/25-
16-1 od 13. srpnja  2016.  godine.  

U  postupku  ocjene  o potrebi  strateške procjene  utvrđeno je  da Strategija   razvoja   
Općine Gornja Rijeka  vjerojatno neće imati   značajan  utjecaj  na  okoliš  na osnovu  čega  se  
utvrđuje  da nije   potrebno provesti  stratešku procjenu  utjecaja na  okoliš.  
 

II. . 
Cilj izrade   Strategije   razvoja   Općine   Gornja Rijeka  za   razdoblje  2015. – 2020.  

(u  daljnjem  tekstu: Strategija)   je  utvrđivanje   razvojnih  ciljeva usmjerenih   prema  socio-
ekonomskom  razvoju  Općine  Gornja Rijeka, te  definiranje  razvojnih  prioriteta, mjera i 
projekata koji  će  doprinijeti  ostvarenju  ciljeva strategije.  
  Ciljevi i programska  polazišta Strategije  su  slijedeća:  

1. Povećanje  sveukupnog  standarda života  stanovnika 
2. Povećanje  mogućnosti otvaranja novih  radnih  mjesta 
3. Povećanje kvalitete kulturnog, društvenog, športskog života u zajednici.  

Programska  polazišta na kojima će se  temeljiti izrada i provedba  Strategije  jesu  slijedeća:  
ruralni razvoj, podrška  razvoju turizma, unapređenje javne i komunalne 
infrastrukture, društvene infrastrukture, zaštita i  održivo korištenje kulturne  baštine, 
kvalitetno prostorno i projektno planiranje, razvoj ljudskih potencijala, unapređenje  
zdravstvene i  socijalne  zaštite, jačanje  partnerstva, očuvanje  biološke i krajobrazne 
raznolikosti, gospodarenje  otpadom i primjena  obnovljivih izvora  energije.  

 
III.  

 U cilju  utvrđivanja  vjerojatno značajnog  utjecaja na okoliš, Općina  Gornja Rijeka 
zatražila je mišljenje   tijela i  osoba određenih posebnim  propisima navedenim u prilogu  I. 
ove  odluke, te od istih  dobila  slijedeća  mišljenja   i  to:  
 

1. Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, KLASA: 612-
07/16-58/233, URBROJ: 517-07-2-1-16-2 od 15. srpnja 2016. godine dostavila 
mišljenje: „I. da je Strategija ukupnog razvoja Općine Gornja Rijeka 2015.-2020. 
godine prihvatljiva za ekološku mrežu i II. da za Strategiju ukupnog razvoja Općine 
Gornja Rijeka 2015-2020. godine ne treba provesti stratešku procjenu utjecaja na 
okoliš“. 

2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području 
Koprivničko-križevačke županije, KLASA: 302-07/16-01/06, URBROJ: 2137-23-
16-2 od 18. srpnja 2016. godine u kojem se naznačuje: „mišljenja smo da za predmetnu 
strategiju nije potrebno provesti ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš“. 



3. Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava cestovnog i 
željezničkog promet i infrastrukture, KLASA: 351-01/16-01/49, URBROJ: 530-05-
3-2-1-16-2 od 16. kolovoza 2016. godine i KLASA: 351-01/16-01/49, URBROJ: 530-
05-3-2-1-16-4 od 26. kolovoza 2016. godine u kojem se naznačuje: „Ministarstvo 
pomorstva, prometa i infrastrukture je mišljenja da sama strategija nema negativnih 
utjecaja na okoliš stoga nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja Strategije 
na okoliš“. 

4. Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-
križevačke županije, KLASA: 340-09/16-01/889, URBROJ: 2141-06-376-
06/889/2016 od 22. srpnja 2016. godine u kojem se naznačuje „…mišljenja smo da 
nema potrebe za stratešku procjenu.“ 

5. Općine Sveti Petar Orehovec, KLASA: 302-01/16-01/02, URBROJ: 2137/20-16-2 od 
29. srpnja 2016. godine u kojem se naznačuje „Strategija ukupnog razvoj aOpćine 
Gornja Rijeka za razdoblje 2015. do 2020. godine nema negativnih utjecaja na okoliš, 
stoga nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja Strategije na okoliš.“. 

6. Komunalnog poduzeća d.o.o., Broj: 11134-2/2016 od 9. kolovoza 2016. godine u 
kojem se naznačuje „…dajemo mišljenje da za predmetnu Strategiju nije potrebno 
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.“. 

7. Općine Kalnik, KLASA: 302-01/16-01/06, URBROJ: 2137/23-16-2 od 16. kolovoza 
2016. godine u kojem se naznačuje „…mišljenja smo da nema potrebe za predmetnom 
strateškom procjenom.“. 

 
IV.  

 Vrednujući  kriterije za utvrđivanje  vjerojatno značajnog  utjecaja na  okoliš  iz  
Priloga II. Uredbe o strateškoj  procjeni  utjecaja  plana i programa na  okoliš  utvrđuje  se da:  

- Strategija  samo načelno  određuje  okvir za  zahvate i  druge  aktivnosti  u  odnosu  na 
lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete ili  po  alociranju izvora, 

- Strategija  daje načelni okvir za  planove i programe posebnih područja. 
 

Prilikom realizacije pojedinačnih zahvata  (gradnja komunalne i turističke 
infrastrukture, izgradnja cesta i šumskih putova, te razvoj obnovljivih izvora energije i 
gospodarenje otpadom) provest će se pojedinačni postupci temeljem posebnih propisa (zaštita 
okoliša, prirode, gospodarenje otpadom, prostorno uređenje itd).  

Strategija ukupnog razvoja Općine Gornja Rijeka poziva se na Strateške programe 
višeg reda: Program ruralnog razvoja, OP Konkurentnost i kohezija, OP Učinkoviti ljudski 
resursi za koje je proveden postupak strateške procjene.   

Strategija definira razvoj područja Općine Gornja Rijeka, te je općeniti dokument koji 
ne definira pojedinačne zahvate u prostoru. Za pojedinačne zahvate u prostoru, te njihove 
provedbe, ukoliko to nalaže Zakon, provest će se posebne procjene prije same realizacije. 
 

- Na području  Općine  Gornja Rijeka, niti   na širem  susjednom području  nema  većih  
zagađivača,  

- Površina  Općine  Gornja Rijeka je 32,72 km2, broj  stanovnika  je 1779 (prema 
popisu  stanovnika  2011. godine).  

 
 
 



V.  
 Jedinstveni upravni odjel  Općine  Gornja Rijeka   će   o  ovoj  odluci  informirati 
javnost sukladno Zakonu o  zaštiti  okoliša   i  odredbama Uredbe  o informiranju i  
sudjelovanju  javnosti u pitanjima  zaštite okoliša  („Narodne novine“  br. 64/08 i 80/13), 
kojima  se  utvrđuje  informiranje  javnosti u pitanjima   zaštite okoliša.  
 

VI. 
 Ova Odluka  stupa na  snagu  danom  donošenja, a  objavit će  se   na  službenoj  web  
stranici Općine, www.gornja-rijeka.hr  i  na  oglasnoj ploči  Općine  Gornja Rijeka. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE GORNJA RIJEKA 
 
KLASA: 302-01/16-01/06 
URBROJ: 2137/25-16-22 
Gornja Rijeka, 13. rujna 2016. 
 
 
         Općinski načelnik: 
         Darko Fištrović 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti:           

1. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, 
zaštitu okoliša i zaštitu prirode, 

2.  www.gornja-rijeka.hr 

3. Oglasna ploča, ovdje 

4. Arhiva, ovdje  

http://www.gornja-rijeka.hr/
http://www.gornja-rijeka.hr/


 
Prilog I.: Odluke   da nije  potrebno  provesti  stratešku  procjenu  utjecaja na okoliš 
Strategije  razvoja Općine Gornja Rijeka  2015.-2020. godine  
 
 
 
POPIS  TIJELA I OSOBA  ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA  OD  KOJIH JE  
ZATRAŽENO   MIŠLJENJE  U POSTUPKU  OCJENE  O POTREBI  STRATEŠKE 
PROCJENE UTJECAJA NA  OKOLIŠ  STRATEGIJE RAZVOJA  OPĆINE  
GORNJA RIJEKA  2015.-2020. godine. 
 
 

1. MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Trg Eugena 
Kvaternika 6, Bjelovar, 

2. HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara  220, Zagreb, 

3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE,  Uprava za  zaštitu prirode, 
Zagreb, Radnička  cesta  80 

4. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava  
cestovnog i željezničkog,   Zagreb,  Prisavlje  14 

5. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA 
PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVČKE ŽUPANIJE, 
Nemčićeva 5, Koprivnica, 

6. OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC, Sveti Petar Orehovec 12, Orehovec, 

7. OPĆINA KALNIK, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, Orehovec, 

8. KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci, 

9. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA UPRAVLJANJE ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM 
CESTAMA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, I.Z.Dijankovečkog 3, 
Križevci. 

 
 
 
 

 
 
 


