Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13 i
78/15) i članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“, broj 64/08 i 03/17), Općinski načelnik Općine Skrad dana 26. lipnja 2017.
godine donosi
ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna
Strategije razvoja Općine Skrad za razdoblje od 2015. – 2020.
na okoliš
I.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
nacrta izmjena i dopuna Strategije razvoja Općine Skrad koja obuhvaća razdoblje od 2015. –
2020. godine na okoliš.
Općina Skrad je na svojoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2017. donijela odluku o
pokretanju postupka izmjena i dopuna Strategije razvoja Općine Skrad za programsko razdoblje
od 2015. do 2020.godine (dalje u tekstu: Strategija te njezine izmjene i dopune), KLASA: 30201/17-01/1, URBROJ: 2112/04-17-01-03 kako bi se u postojeću Strategiju razvoja ugradile
smjernice za zaštitu okoliša i održivo korištenje prirodnih dobara Općine Skrad.
II.
Odluka o započinjanju postupka donosi se temeljem čl. 64. Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“ broj 80/13, 152/13, 78/15) prema kojemu se postupak ocjene o potrebi
strateške procjene obvezno provodi za:
(1) Strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj
razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa iz čl. 63. navedenog
Zakona
(2) Strategije, planove i programe koji daju okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja
na okoliš





III.
Razlozi za izradu Strategije te njezinih izmjena i dopuna su sljedeći:
formuliranje gospodarskih, društvenih i ekoloških aspekata budućeg razdoblja razvoja
Općine Skrad i utvrđivanje glavnih razvojnih ciljeva
davanje smjernica za strateško upravljanje te definiranje polazišta i odredišta u kojem
smjeru će se Općina razvijati
definiranje optimalnih razvojnih pravaca lokalnog područja uzimajući u obzir obilježja,
prednosti i ograničenja promatranog područja i njegova okruženja čijom provedbom
Općina Skrad preuzima odgovornost za svoj doprinos ukupnom gospodarskom i
društvenom razvoju, naročito razvoju održivog turizma te zaštiti prirodnih resursa;





omogućivanje planiranja, provedbe, nadzora i evaluacije gospodarskoga razvoja,
potencijalnim investitorima dati uvid u strategiju razvoja zajednice u koju žele ulagati,
dok je za donatore – prvenstveno EU i Nacionalne fondove, osnovni dokument na
temelju kojeg se može odlučivati o dodjeli bespovratnih sredstava;
Pokretanjem postupka izmjena i dopuna Strategije stvara se osnova za usklađenje
sadržaja strateškog razvojnog programa s propisanim standardima u području zaštite
okoliša i prirode.

Vizija razvoja Općine Skrad
Općina Skrad je općina s pozitivnom poduzetničkom klimom i visokom razinom
zaposlenosti. Turizam (posebice sportsko – rekreacijski) je dodatna djelatnost koja
doprinosi razvoju pozitivne poduzetničke klime te ukupnom razvitku Općine. Zaštitom
okoliša, poticanjem društvenog standarda i jačanjem socijalne dimenzije kvalitete života
Općina stvara uvjete za ugodniji život lokalnog stanovništva.
IV.
Prema viziji razvoja Općine Skrad proizašli su sljedeći strateški razvojni ciljevi:
STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ 1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i potporne institucije
STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ 2. Razvoj ljudskih potencijala
STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ 3. Razvoj turizma
STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ 4. Zaštita okoliša i prirode
STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ 5. Poticanje društvenog standarda, jačanje zdravstvene i
socijalne dimenzije kvalitete života
V.
Programska polazišta za izradu i provedbu Strategije razvoja te njezinih izmjena i dopuna:
Programska polazišta koja predstavljaju osnovu za izradu i provedbu Programa te njegovih
izmjena i dopuna su poticanje turizma baziranog na tradiciji te kulturnoj i prirodnoj baštini,
unapređenje gospodarskog razvoja i konkurentnosti Općine kroz snažnije ulaganje u razvoj
turističkih potencijala, osnažiti kapacitete svih dionika u turizmu (smještajnih kapaciteta,
ugostiteljskih objekata, poduzetnika i sl.), stvaranje gospodarski poticajnog okruženja, podizanje
kvalitete života, korištenje obnovljivih izvora energije te očuvanje okoliša.

VI.
Strategija razvoja te njezine izmjene i dopune obuhvaćaju cjelokupno administrativno područje
Općine Skrad, sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
(„Narodne novine“ broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka Ustavnog
suda Republike Hrvatske, 46/10 – ispravak, 154/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15). Obzirom na
svrhovitost izrade Strategije razvoja i njezinih izmjena i dopuna te koncepta u kreiranju
strateških smjernica budućeg održivog razvoja, analizirani su sljedeći podaci: opće značajke
područja, prirodni i ljudski resursi, fizička infrastruktura, komunalna djelatnost, zaštita okoliša i
prirode, gospodarstvo, društveni razvoj zajednice i dr.
VII.
Radnje koje će se provesti u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene provodit će se
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 152/13, 78/15) i
odredbama Uredbe o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj
64/08 i 03/17) sukladno sljedećem redoslijedu:
1. Općinski načelnik Općine Skrad donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja Strategije razvoja i njezinih izmjena i dopuna na okoliš.
2. Općina Skrad dužna je pribaviti mišljenja tijela i /ili osoba određenih posebnim
propisima, navedenih u točki IX. ove Odluke, tako da Jedinstveni upravni odjel Općine
Skrad dostavi zahtjeve za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana
od donošenja ove Odluke. Tijelima i/ili osobama nadležnim za pojedine sastavnice
okoliša rok za dostavu mišljenja je 30 dana od primitka navedenog zahtjeva.
3. Općina Skrad dužna je dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi za
zaštitu prirode, zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti Strategije razvoja te
njezinih izmjena i dopuna za ekološku mrežu.
4. Ukoliko Ministarstvo zaštite okoliša i energetike isključi mogućnost značajnih negativnih
utjecaja Strategije razvoja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje
mišljenje da je Strategija prihvatljiva za ekološku mrežu.
Ukoliko Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ne isključi mogućnost značajnih
negativnih utjecaja Strategije razvoja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke
mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba glavne ocjene te je s tim u
svezi obvezno provesti postupak strateške procjene.
5. Prije donošenja odluke o tome da je za Strategiju potrebno ili nije potrebno provesti
postupak strateške procjene, Općina Skrad dužna je o provedenom postupku ocjene
pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Primorsko-goranske županije, pri čemu će dostaviti prijedlog Odluke i cjelovitu
dokumentaciju iz postupka ocjene.
6. Nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, ako se u postupku ocjene utvrdi da
Strategija razvoja ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, Općinski načelnik donosi
Odluku o obvezi provedbe strateške procjene. Ukoliko se donese takva Odluka,
primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti okoliša i podzakonskih propisa kojima se uređuje
postupak strateške procjene.

7. O Odluci iz podstavka 6. ove točke Općina Skrad će informirati javnost sukladno
odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 152/13 i 78/15) i
odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08).
VIII.
Općina Skrad dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“ broj 80/13, 152/13 i 78/15) 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.
IX.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije sudjelovat će
sljedeća tijela i/ili osobe:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,
10000 Zagreb
2. Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske
županije, Riva 10/1, 51000 Rijeka
3. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije,
Slogin kula 2/II, 51000 Rijeka
4. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka
5. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
6. Ministarstvo zdravlja , Uprava za sanitarnu inspekciju – Ispostava u Delnicama, Trg 138
brigade HV 4, 51 300 Delnice
7. Hrvatske vode d.o.o. VGI za mali sliv „Gorski kotar“, Ante Starčevića 4, 51300 Delnice
8. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje cesta, Sektor za razvijanje i
planiranje, Voničina 3, 10000 Zagreb
9. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka
10. Šumarija Skrad, Goranska 20, 51311 Skrad
11. HŽ infrastruktura, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb
12. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a,
51000 Rijeka
13. HEP ODS d.o.o.Elektroprimorje Rijeka – Pogon Skrad, Goranska 11, 51311 Skrad
14. Općina Brod Moravice, Stjepana Radića 2, 51 312 Brod Moravice
15. Grad Vrbovsko, Ulica Hrvatskih branitelja 1, 51 326 Vrbovsko
16. Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, 51 300 Delnice
17. Općina Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 177, 51314 Ravna Gora

X.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici
Općine Skrad.
KLASA: 351-01/17-01/16
URBROJ: 2112/04-17-01-01
Općinski načelnik
Damir Grgurić, dipl.ing.

