
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
 OPĆINSKI NAČELNIK 
 

 
KLASA: 302-02/17-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-18-35 
Končanica, 02. veljače 2018. 
 
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. 3/17) i nakon provedbenog postupka Ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, načelnik Općine Končanica, Zlatko Bakunić,  dana 02. veljače 
2018. godine donosi 
 

ODLUKU 
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja 

Općine Končanica za razdoblje do 2020. 
 

Članak 1. 
Načelnik Općine Končanica donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš za  Strategiju razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine prema kojoj je nadležni 
Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije sa 
sjedištem u Bjelovaru, Dr. Ante Stračevića 8, u suradnji s Općinom Končanica proveo postupak Ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine.  
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetna Strategija razvoja Općine Končanica 
za razdoblje do 2020. 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 Strategije gospodarskog razvoja Općine Končanica (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 2015.-2020. (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. Razvoj konkurentnog gospodarstva 
2. Učinkovito upravljanje resursima, unaprjeđenje infrastrukture i zaštita okoliša 
3. Unaprjeđenje kvalitete života stanovnika Općine 
 
Programska polazišta na kojima će se temeljiti izrada i provedba Strategije jesu slijedeća: razvoj malog i 
srednjeg poduzetništva i obrtništva, razvoj poljoprivrede i ruralnog turizma, razvoj socijalnih i obrazovnih 
usluga, poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture, jačanje civilnog društva, gospodarenje otpadom, 
energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije. 
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Nositelj izrade Strategije razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine je Općina Končanica. 
 
Izrađivač Strategije razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine je Sintagma - obrt za konzultantske 
usluge, Bana Josipa Jelačića 14 , 35 430 Okučani.   

 
Članak 3. 

U cilju utvrđivanja vjerovatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Končanica 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 energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb  
• Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, 

Dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar 
• Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnosti Daruvar, Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar 
• Darkom distribucija plina d.o.o., J. Kozarca 19, 43500 Daruvar 
• Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Josipa Jelačića 13c, 43 000 Bjelovar 
• HEP-ODS Elektra Križ, Trg sv. Križ 7, 10 314 Križ 
• Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar 
• Grad Garešnica, Vladimira Nazora 20A, 43280 Garešnica 
• Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje 
• Općina Dežanovac, Dežanovac 288, 43500 Daruvar 
• Općina Đulovac, Đurina 132, 43532 Đulovac 
• Općina Hercegovac, Moslavačka 147, 43284 Hercegovac 

 
U definiranom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja: 

• Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb; dopis od 17. siječnja 
2018. – za Strategiju razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. nije potrebno provesti 
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te je ista prihvatljiva za ekološku mrežu 

• Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, 
Dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar; dopis od 28. prosinca 2017. - za Strategiju razvoja Općine 
Končanica za razdoblje do 2020. nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 

• HEP-ODS Elektra Križ, Trg sv. Križ 7, 10 314 Križ; dopis od 20.12.2017. -  nema posebnih 
zahtjeva - za Strategiju razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. nije potrebno provesti 
stratešku procjenu 

• Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar; dopis od 27.12.2017. – nema posebnih 
utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u Strategiji razvoja Općine 
Končanica 

• Grad Garešnica, Vladimira Nazora 20A, 43280 Garešnica; dopis od 15.12.2017. - za Strategiju 
razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. nije potrebno provesti stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš 

 
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. 
Strategijom razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020.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, sukladno prostorno planskoj dokumentaciji Općine Končanica 
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 Končanica 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 Strategija razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine svojim sadržajem i kasnijom 



 3 

implementacijom mjera, neće imati negativan, odnosno, vjerovatno značajan utjecaj na okoliš. Odluka kojom se 
utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš donesena je i temeljem kriterija za 
utvrđivanje vjerovatno značajnog utjecaja na okoliš navedenih u prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/2017) i to kako slijedi: 
 
1. Značajke Strategije razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020., osobito u odnosu na: 
 
a) stupanj do kojeg plan ili program određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti i  to u odnosu na lokaciju, 
vrstu, veličinu i operativne uvjete ili po alociranju izvora 
 
Strategija razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine predstavlja dokument općenitog karaktera koji 
tek definira okvir razvojnih projekata/zahvata koji se planiraju implementirati u razdoblju do konca 2020. godine, 
ali s nedostatnom razinom definiranosti planiranih zahvata s obzirom na lokaciju, veličinu, operativne uvjete, te 
izvore financiranja. Za svaki pojedinačni planirani projekt/zahvat Općina Končanica će pristupiti izradi projektno-
tehničke dokumentacije koja će detaljno specificirati lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete provedbe, te 
provesti odgovarajuće postupke sukladno posebnim propisima. 
 
b) stupanj do kojeg plan ili program utječe na druge planove ili programe, uključujući i one u hijerarhiji 
 
Strategija razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine predstavlja razvojni dokument lokalnog 
karaktera koji prati smjernice razvojne dokumentacije viših razina (regionalne, nacionalne, EU), te će se 
implementacijom istoga doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i prioriteta definiranih dokumentima više razine 
hijerarhije. 
 
c) pogodnost plana ili programa za uključivane pitanja zaštite okoliša, osobito s ciljem promicanja održivog 
razvoja 
 
Kao razvojni dokument koji definira opće smjernice lokalnog razvoja, Strategija razvoja Općine Končanica za 
razdoblje do 2020. godine uključuje i pitanja zaštite okoliša, a posebice je usmjeren na promicanje i integriranje 
održivog razvoja kao jedinog  prihvatljivog modela sveobuhvatnog razvoja područja općine što je vidljivo i iz 
definiranih strateških ciljeva, prioriteta i mjera. 
 
d) okolišni problemi važni za plan i program 
 
Okolišni problemi koji su prepoznati Strategijom razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine odnose se 
na nedovoljnu izgrađenost komunalne infrastrukture, primjenu konvencionalne poljoprivredne proizvodnje, te 
nedovoljno razvijen sustav gospodarenja otpadom na području općine.  
 
e) važnost plana i programa za primjenu propisa Zajednice u području zaštite okoliša (npr. plan ili program 
koji se odnosi na gospodarenje otpadom ili zaštitu voda) 
 
Strategija razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine vrlo je značajna za implementaciju propisa na 
razini EU u području zaštite okoliša, s obzirom da definirane mjere u okviru predloženih prioriteta i ciljeva, 
uključuju aktivnosti kojima se potiče raspolaganje resursima na održiv i okolišno prihvatljiv način poput primjene 
ekološke poljoprivredne proizvodnje, učinkovitog korištenja energije, korištenja obnovljivih izvora energije, 
poboljšanje sustava gospodarenja otpadom, unaprjeđenje tehnoloških procesa, te uvođenje nacionalnih i europskih 
standarda, kako u poljoprivrednom, tako i sektoru malog i srednjeg poduzetnitštva, te obrtništva. 
 
2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba Strategije razvoja Općine Končanica može 
utjecati, posebice u odnosu na: 
 
a) vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost (reverzibilnost) utjecaja 
 
Provedba Strategije razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine dugoročno gledajući može imati 
kontinuiran pozitivan utjecaj na okoliš i kvalitetu života na području općine. 
 
b) kumulativnu prirodu utjecaja 
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Kumulativna priroda utjecaja provedbe Strategije razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine biti će 
vidljiva ponajprije kroz zaštićene i očuvane zatečene resurse koji će održivim korištenjem ostati u zalog budućim 
generacijama bez ugrožavanja bilo koje sastavnice okoliša. 
 
c) prekograničnu prirodu utjecaja 
 
Provedba Strategije razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine dugoročno može generirati 
potencijalne pozitivne prekogranične utjecaje i to eventualno u području razvoja turističke ponude. 
 
d) rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja) 
 
Provedba Strategije razvoja Općine Končanica u razdoblju do 2020. godine neće uzrokovati potencijalne negativne 
rizike za ljudsko zdravlje i okoliš. 
 
e) veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će vjerojatno 
djelovati) 
 
S obzirom da je Strategija razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine izrađena i usmjerena isključivo 
za područje Općine Končanica kao jedinice lokalne samouprave koja prema posljednjem popisu stanovništva iz 
2011. godine broji 2.360 stanovnika, provedba istoga imati će direktan i indirektan utjecaj isključivo na 
zemljopisno područje u okvirima granica općine koja veličinom i brojem stanovnika pripada izrazito ruralnim 
područjima.  
  
f) vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog: 
i) posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-povijesne baštine 
 
Provedba Strategije razvoja Općine Končanica u razdoblju do 2020. godine imati će pozitivne utjecaje na očuvanje 
prirodnih obilježja i kulturno-povijesne baštine s obzirom da su definirane mjere, prioriteti i ciljevi programirani 
na način da se isti maksimalno očuvaju i zaštite od potencijalnih negativnih utjecaja budućeg socio-ekonomskog 
razvoja područja općine.  
 
ii) prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti 
 
Provedba Strategije razvoja Općine Končanica u razdoblju do 2020. godine kao i projekata/zahvata obuhvaćenih 
istim, neće niti u najmanjoj mjeri uzrokovati potencijalna prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih 
vrijednosti. Navedeno je evidentno i iz činjenice da na području općine trenutno ne postoje, niti je planirana 
izgradnja bilo kakvih industrijskih ili sličnih postrojenja koja bi mogla uzrokovati opisane situacije. 
 
iii) intenzivnog korištenja zemljišta  
 
Provedba Strategije razvoja Općine Končanica u razdoblju do 2020. godine neće direktno niti indirektno za 
posljedicu imati intenzivno korištenje, kako poljoprivrednog tako niti ostalog zemljišta na području općine. U 
kontekstu održivog razvoja i učinkovitog raspolaganja postojećim resursima, upravo je Strateškim razvojnim 
programom kao jedna od mjera definirana primjena ekološke poljoprivredne proizvodnje koja za cilj ima smanjiti 
prekomjerno korištenje zemljišta i pritiske na okoliš kao posljedice konvencionalne poljoprivredne proizvodnje.  
 
iv) utjecaji na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj, međunarodnoj razini ili 
razini Zajednice. 
 
Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/2013, 105/2015),  Strategija razvoja Općine Končanica obuhvaća 
područje ekološke mreže značajno za ptice (POP) HR1000010 Poilovlje s ribnjacima, područje značajno za vrste i 
stanišne tipove (POVS) HR2000437 i HR2001216 Ilova, te je ista prihvatljiva za ekološku mrežu, sukladno 
mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike navedenom u članku 3. ove Odluke. Strategija razvoja općine 
Končanica je dokument općeg karaktera kojim nije definirana razina planiranih projekata-zahvata i prostorni 
smještaj istih tako da se može isključiti negativan utjecaj Strategije na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja 
ekološke mreže. Za svaki zahvat/aktivnost vezan za zaštitu prirode, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom, 
prostorno uređenje, građenje itd. Općina Končanica će sukladno zakonskim propisima primijeniti mjere zaštite 
okoliša i bioraznolikosti i ishoditi mišljenja nadležnih tijela o prihvatljivosti zahvata za ekološku mreže, te posebno 
voditi računa o zaštiti strogo zaštićenih vrsta. 
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Članak 5. 

Općina Končanica 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 
Končanica. 
 
                Načelnik Općine Končanica  
                        Zlatko Bakunić, v.r. 

 
         

 


