
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA CETINGRAD
URED OPĆINSKE NAČELNICE

KLASA: 022-05/18-01/101
URBROJ: 2133-07/18-01

Cetingrad, 16. listopada 2018.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78115 i
12/18), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(Narodne novine, broj 3/17) i članka 50. Statuta Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke
županije br. 09/13"), općinska načelnica donosi:

ODLUKU
KOJOM SE UTVRĐUJE DA ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE

CETINGRAD ZA RAZDOBLJE 2018. - 2022. NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU
PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ

I.

Općinska načelnica Općine Cetingrad donijela je Odluku o započinjanju postupka
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja
Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad za razdoblje 2018. - 2022. (Klasa: 022-
05/18-01/76, Urbroj: 2133-07118-01 od 30.07.2018. godine), prema kojoj je Općina Cetingrad
provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu i
donošenje Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad za razdoblje 2018. - 2022.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da
Strateški razvojni program Općine Cetingrad za razdoblje 2018. - 2022. vjerojatno neće imati
značajan utjecaj na okoliš i da je prihvatljiv za ekološku mrežu, na osnovu čega se utvrđuje
da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš te da je Strateški razvojni
program Općine Cetingrad za razdoblje 2018. - 2022. prihvatljiv za ekološku mrežu.

II.

Nositelj izrade Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad za razdoblje 2018. -
2022. i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Cetingrad.

Izrađivač Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad za razdoblje 2018. -
2022. je ADRIA BONUS d.o.o. iz Poreča.



III.

Razlog za izradu i donošenje Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad za
razdoblje 2018. - 2022. je primjena strateškog planiranja kao uspješnog modela upravljanja
razvojem kako bi se na taj način doprinijelo održivom socioekonomskom razvitku Općine
Cetingrad.

IV.

Cilj izrade i programska polazišta Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad
za razdoblje 2018.-2022. su:

1. Povećanje gospodarske aktivnosti;

2.. Otvaranje novih radnih mjesta;

3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva;

4. Jačanje poljoprivrede i šumarstva;

5. Stvaranje jedinstvene turističke ponude;

6. Poboljšanje kvalitete komunalne i prometne infrastrukture;

7. Primjena mjera energetske učinkovitosti;

8. Postizanje visokog stupnja zaštite okoliša;

9. Unapređenje kvalitete života.

V.
Obuhvat Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad za razdoblje 2018.-2022.

godine je ukupan razvoj Općine Cetingrad u skladu sa Županijskom razvojnom strategijom
Karlovačke županije.

VI.

Sukladno odredbama članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš (NN RH 3/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Cetingrad zahtjevom je
zatražio od tijela/osoba nadležnih prema posebnim propisima, da na temelju kriterija za
utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš iz priloga III Uredbe, utvrde svoja
mišljenja o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strateški razvojni program Općine
Cetingrad za razdoblje 2018.-2022. godine.

Zaprimljena su sljedeća mišljenja:

Općina Vojnić dala je mišljenje KLASA: 351-01/18-01/01, URBROJ: 2133/17-04-18-02
od 01. kolovoza 2018. godine da za Strateški razvojni program općine Cetingrad za razdoblje
2018.-2022. nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Karlovac dala je mišljenje BROJ: KA-06-0M-
18-674/02 od 03. kolovoza 2018. godine s obzirom da navedenim ciljevima i programskim
polazištima Strateškog razvojnog programa općine Cetingrad za razdoblje 2018.-2022.
godine nisu planirane nikakve aktivnosti u odnosu na SPP višeg reda za koji je provedena



strateška procjena, mišljenja smo da za predmetni Strateški razvojni program ne treba
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne
inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Karlovac dala je mišljenje KLASA: 540-
02/18-01/795, URBROJ: 534-07-4-1-18/2-18-2 od 06. kolovoza 2018. godine da nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš vezano za Strateški razvojni program
općine Cetingrad za razdoblje 2018.-2022. godine.

Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo KLASA: 351-02/18-01105,
URBROJ: 2133/1-05/07-18-02 od 21. kolovoza 2018. godine dao je mišljenje da se može
isključiti mogućnost značajnog utjecaja provedbe Strateškog razvojnog programa općine
Cetingrad za razdoblje 2018.-2022. na okoliš, te nije potrebno provesti postupak strateške
procjene utjecaja na okoliš.

Javna ustanova Natura Viva za upravljanje zaštićenim djelovima prirode na području
Karlovačke 'županije daje mišljenje KLASA: 351-02/18-01/82, URBROJ: 2133-63-18-02 od
28. kolovoza 2018. godine da za planirani Strateški razvojni program Općine Cetingrad ne
treba provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, da je predmetni Program usklađen sa
strateškim planovima i programima na županijskoj razini za koje je proveden postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš te se navedenim Programom ne planiraju nove
aktivnosti u odnosu na SPP višeg reda. Prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/2013,
105/2015) na području Općine Cetingrad nalaze se POVS- područja očuvanja značajna za
vrste i stanište tipove HR2001336 Područje oko Matešića pećine i HR2001177 Ponor pod
Kremenom. Na području Općine Cetingrad nema zaštićeni područja temeljem odredbi
Zakona o zaštiti prirode niti područja evidentiranih za zaštitu. Slijedom navedenog, javna
ustanova smatra da se uz primjenu mjera zaštite okoliša i prirode iz važećeg plana višeg
reda te zbog vrste i namjene budućih zahvata, njegove male veličine i lokacije ne očekuje
značajan negativan utjecaj na okoliš i ekološku mrežu, stoga je dano mišljenje da Strateški
razvojni program općine Cetingrad ne treba provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije URBROJ: 01-7619/1-18 od 28. kolovoza
2018. godine dao je mišljenje da je vidljivo da će navedeni dokument definirati smjernice
razvoja Općine Cetingrad. Sama strategija razvoja općine Cetingrad ovisit će uglavnom o
osiguranju sredstava iz EU, nacionalnih fondova i programa. Pravni okvir izrade strategije
temeljen je na Programu ruralnog ratvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
Budući da će se strategijom definirati razvojni pravci djelovanja Općine Cetingrad čime se
zapravo doprinosi održivosti malih lokalnih jedinica za predpostaviti je da će se time povećati
gospodarska aktivnost, razviti malo i srednje poduzetništvo, ojačati poljoprivreda i šumarstvo,
poboljšati kvaliteta komunalne i prometne infrastrukture, primjenjivat će se mjere energetske
učinkovitosti, a da će se posebna pozornost biti usmjerena prema zaštiti okoliša kroz
aktivnosti gospodarenja otpadom i minimaliziranjem potencijalnih negativnih utjecaja na
okoliš. Budući da u ovoj fazi nisu definirati pojedinačni novi zahvati u prostoru i okolišu
mišljenja su da za "Strateški razvojni plan Općine Cetingrad za razdoblje 2018.-2022." nije
potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Hrvatske vode, Vodogospodarski odjel za srednju i donju Savu daje mišljenje KLASA:
350-02/18-01/0000443, URBROJ: 374/21-01-18-3 od 28. kolovoza 2018. godine da nije
potrebno vršiti stratešku procjenu utjecaja plana na okoliš. Ukoliko se, ipak temeljem
mišljenja drugih tjela i osoba, strateška procjena bude provodila, upozoravamo na potrebu
usklađenja strateške studije s planskim dokumentima Hrvatski voda: Strategija upravljanja
vodama, Višegodišnji programi građenja 2013.-2023., Plan upravljanja vodnim područjima za
razdoblje 2016.-2021., te strateške studije utjecaja navedenih planova na okoliš.

Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i
zaštitu okoliša daje mišljenje KLASA:351-03/17-01/15, URBROJ:2133/1-07-01/01-18-07 od



20.rujna 2018. godine da za Strateški razvojni program Općine Cetingrad nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite prirode,
zaštite zraka i održivog gospodarenja otpadom, te da za Strateški razvojni program Općine
Cetingrad nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Grad Slunj nije se u danom roku očitovao.

Općina Rakovica nije se u danom roku očitovala.

Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel Karlovac nije se u danom roku očitovao.

VII.

U Točki VI. vidljivo je da su sva nadležna javnopravna tijela, koja su dostavila svoje mišljenje,
dala mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene. Ostali navedeni nisu se
očitovali te.se smatra da nemaju posebnih zahtjeva, odnosno možemo smatrati da nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Slijedom navedenog, utvrđuje se da za Strateški razvojni program Općine Cetingrad za
razdoblje 2018.-2022. godine nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš te da je Strateški razvojni program Općine Cetingrad za razdoblje 2018.-2022. godine
prihvatljiv za ekološku mrežu.

Vili.

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša Karlovačke
županije izdao je Mišljenje o provedenom postupku strateške procjene (Klasa:351-03/17-
01/15, URBROJ: 2133/1-07-01101-18-09 od 10.listopada.2018.), kojim je utvrdio da je
postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strateški razvojni program
Općine Cetingrad za razdoblje 2018.-2022. godine proveden sukladno Zakonu o zaštiti
okoliša, Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i Uredbi o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IX.

Općina Cetingrad informirat će javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša
(Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78115 i 12/18) i odredbama Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine,
broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša objavom ove odluke na službenoj internetskoj stranici Općine Cetingrad.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se i u Službenom glasniku
Karlovačke županije.


