REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADONAČELNIK
KLASA: 351-02/2018-05/08
URBROJ: 238-31-13/02130-2018-1
Velika Gorica, 11. travnja 2018. godine

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/2013.,
153/2013. i 78/2015.), članka 23. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa
na okoliš (Narodne novine broj 64/2008.), nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje
2017.–2022., te članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika (Službeni glasnik Grada Velike
Gorice broj 01/15. i 06/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 11. travnja 2018. godine
donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš nacrta
Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2017.–2022. godine

I.
Gradonačelnik Grada Velike Gorice donio je Odluku o početku postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za
razdoblje 2017.–2022. KLASA 351-02/2018-05/01, URBROJ 238-31-13/02130-2018-1 od 15. 1.
2018. godine, prema kojoj je Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša, Ured za zaštitu okoliša,
proveo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Plana gospodarenja
otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2017.–2022.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da predmetni nacrt
Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2017.–2022. ne će imati vjerojatno
značajan negativan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
II.
Razlog za donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2017.–2022.
jest ispunjenje zakonske obveze usklađivanja planskih odrednica sustava gospodarenja otpadom
na području Grada Velike Gorice s važećim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i
drugim propisima vezanim za gospodarenje otpadom.
Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom jesu: povećanje nadzora tijeka otpada; provedba mjera za
izbjegavanje i smanjivanje nastanka otpada; unaprjeđenje cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom; edukacija i komunikacija s javnošću; razvoj sustava odvojenog sakupljanja otpada
metodom „od vrata do vrata“, povećanje udjela odvojeno sakupljenog i oporabljenog otpada te
smanjenje količine otpada na odlagalištu; obrada komunalnog otpada prije odlaganja i smanjenje
odlaganja otpada u odnosu na druge vidove zbrinjavanja; smanjenje udjela biorazgradivog otpada
u otpadu koji treba odložiti; samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim
otpadom.

Planska polazišta i obuhvat Plana sadržana su u zakonodavnim okvirima Europske unije i
Republike Hrvatske, Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.–2022.,
prostorno-planskoj dokumentaciji te pravnim aktima Grada Velike Gorice.

III.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnih negativnih utjecaja na okoliš, Upravni odjel za urbanizam
i zaštitu okoliša, Ured za zaštitu okoliša, zatražio je i dobio sljedeća mišljenja tijela i osoba
određenih posebnim propisima:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, HR-10000 Zagreb,
Radnička cesta 80, dopisom klasa 612-07/18-58/03, urbroj 517-07-2-2-18-4 od 24. 1. 2018.
zaprimljenim 29. 1. 2018. kojim nadležno tijelo, nakon uvida u dokumentaciju daje mišljenje da je
Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2017.–2022. prihvatljiv za ekološku
mrežu i da za njega ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz
područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja). Također napominje da je
Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2017.–2022. potrebno dopuniti
podatcima o zaštiti prirode i područjima ekološke mreže, što je i učinjeno.
2. JP Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, dopisom klasa 351-03/1801/0000043, urbroj 374-25-3-18-6 od 2. 3. 2018. zaprimljenim 5. 3. 2018. godine daje mišljenje
da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, s obzirom da se
odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava ne nalazi u vodozaštitnom području, niti u
drugim zaštićenim područjima koja su definirana člankom 48. Zakona o vodama, da je tijekom
2000. godine proveden postupak procjene utjecaja na okoliš zahvata sanacije i proširenja
odlagališta otpada i od nadležnog ministarstva dobiveno Rješenje o prihvatljivosti zahvata na
okoliš te da su 2009. i 2017. godine provedeni postupci ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoliš izmjena i dopuna zahvata izgradnje odlagališta neopasnog otpada, na osnovu kojih su
dobivena rješenja o nepotrebnosti provođenja novog postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš;
Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava posjeduje okolišnu dozvolu; predviđena
reciklažna dvorišta također nisu u zonama sanitarne zaštite vodocrpilišta niti u zaštićenim
područjima; za UPOV Velika Gorica provedena je procjena utjecaja zahvata na okoliš temeljem
koje je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo Rješenje da je namjeravani zahvat
rekonstrukcije i dogradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica s pripadajućim
sustavom odvodnje prihvatljiv za okoliš (2015.), a 2016. godine proveden je postupak ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata radi izmjene rješenja zbrinjavanja otpadnog mulja te je
dobiveno rješenje o nepotrebnosti provođenja novog postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš;
za sustav javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje aglomeracije Velika Gorica Hrvatske vode
su izdale vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda.
3. Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, HR-10000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 72/5 dopisom klasa 300-02/18-01/03, urbroj 238/1-11-02/3-10 od 14. 2.
2018. zaprimljenim 16. 2. 2018. godine daje mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške
procjene utjecaja na okoliš, s obzirom da se donošenjem Plana ispunjavaju zakonske obveze u
pogledu gospodarenja otpadom, a ciljevi koji se planiraju ostvariti doprinose dodatnom
unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice dodatnim smanjenjem ukupne
količine proizvedenog komunalnog otpada te povećanjem količine odvojeno sakupljenog
komunalnog otpada.
4. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za
zaštitu okoliša, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/5 dopisom klasa 351-03/17-03/10,
urbroj 238/1-18-02/4-18-4 od 1. 2. 2018. zaprimljenim 2. 2. 2018. godine daje mišljenje da nije
potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, s obzirom da na temelju uvida u
dostavljenu dokumentaciju i na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na
okoliš iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne

novine broj 3/2017.) isto tijelo zaključuje da se s obzirom na navedene razloge donošenja Plana,
može isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš.
5. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo
gospodarenje otpadom, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80 dopisom klasa 351-03/18-04/111,
urbroj 517-06-2-1-2-18-2 od 2. 2. 2018. zaprimljenim 9. 2. 2018. daje očitovanje da isto tijelo ne
sudjeluje u postupcima ocjene odnosno strateške procjene na lokalnoj razini.
6. Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, HR-10000 Zagreb, Ksaver 200a
dopisom klasa 351-03/18-01/13, urbroj 517-06-2-1-2-18-2 od 2. 2. 2018. zaprimljenim 9. 2. 2018.
daje mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana, budući da je
provedena strateška procjena utjecaja na okoliš plana višeg reda, a Planom se ne planiraju nove
aktivnosti u odnosu na plan višeg reda.
7. VG Čistoća d.o.o., HR-10410 Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 dopisom
urbroj 1120/2018 od 5. 3. 2018. zaprimljenim 8. 3. 2018. daje mišljenje da nije potrebno provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš jer je Plan izrađen u skladu sa zakonskim obvezama
iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje
2017.–2022. godine.
8. VG Vodoopskrba d.o.o., HR-10410 Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
dopisom
urbroj
V-1576-18 od 20. 2. 2018. zaprimljenim 20. 2. 2018. daje mišljenje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana te daje preporuke koje treba uvrstiti u Plan, što je i
učinjeno, osim u vezi kompostiranja otpadnog mulja iz UPOV Velika Gorica, budući da se
rješavanje otpadnog mulja provodi kroz projekt izgradnje novog UPOV Velika Gorica i polja za
ozemljavanje mulja.
Sva tijela kojima je upućen zahtjev za mišljenje, dostavila su svoje mišljenje u postupku ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okoliš.
IV.
Ova Odluka donosi se na temelju provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoliš, temeljem pribavljenih mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisom te kriterija za
utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš navedenih u Prilogu III. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/2017.) i to kako slijedi:
Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2017.–2022. u skladu je s planom
višeg reda (PGO RH za razdoblje od 2017.–2022.) za koji je provedena strateška procjena utjecaja
na okoliš i doneseno rješenje o prihvatljivosti za okoliš, te se Planom ne predviđaju nikakvi
dodatni zahvati ili zahvati koji bi pojedinačno ili kumulativno mogli imati značajne negativne
utjecaje na okoliš. Utjecaji na okoliš koje može imati Plan bit će pozitivni, budući da će se
njegovim donošenjem poboljšati djelovanje sustava gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice,
čime će se između ostaloga smanjiti rizik od stvaranja „divljih“ odlagališta otpada i drugih
neodgovarajućih postupanja s otpadom. Plan je lokalnog značaja i nema prekograničnih utjecaja.
Obuhvat Plana ne utječe na ekološku mrežu niti na druga područja značajna za očuvanje prirode.
Plan ne predstavlja okvir za provođenje zahvata koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja
na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš.
Grad Velika Gorica javno je objavio nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za
razdoblje 2018.–2023. u razdoblju od 2. 2. 2018. do 3. 3. 2018. i pribavio mišljenja, prijedloge i
primjedbe javnosti, koje su obrađene, na koje je odgovoreno i koje su djelomično prihvaćene, te je
temeljem toga izmijenjen tekst nacrta Plana.
Grad Velika Gorica proveo je u razdoblju od 25. 1. 2018. do 7. 3. 2018. godine postupak
pribavljanja mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisom, na temelju mišljenja nadležnog
tijela Zagrebačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Odsjeka za zaštitu okoliša, te je u postupku pribavio mišljenja svih tijela i osoba određenih
posebnim propisom od kojih se zahtijevalo davanje mišljenja. Temeljem pribavljenih mišljenja i

prijedloga tijela i osoba određenih posebnim propisom izvršene su i potrebne izmjene teksta nacrta
Plana.
V.
Slijedom svega navedenog smatra se da Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za
razdoblje 2017.–2022. ne će imati značajan nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu te da je
prihvatljiv za ekološku mrežu, pa stoga nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja
na okoliš.
VI.
Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša, Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice o ovoj
će Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, kojima se
određuje informiranje i sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike
Gorice.

GRADONAČELNIK
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