
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Temeljem odredbe članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 

153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i članka 48. Statuta 

Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 11/13, 22/13, 43/15, 13/18 i 

16/20), općinski načelnik Općine Maruševec donosi 

 

ODLUKU 

o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

 Plana razvoja Općine Maruševec 

za razdoblje 2021. – 2027. godine  na temelju koncepta „pametna općina“ 

 

PRAVNA OSNOVA 

Članak 1. 

          Na temelju Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša Varaždinske županije (KLASA: 351-04/21-01/6, URBROJ: 2186/1-08/3-21-3 od 

17.02.2021.), za izradu Plana razvoja Općine Maruševec za razdoblje 2021. – 2027. godine na 

temelju koncepta „pametna općina“ (u daljnjem tekstu: Plan razvoja) potrebno je provesti 

postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana razvoja na okoliš (u daljnjem 

tekstu: Ocjena). 

          Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak Ocjene koji provodi Jedinstveni upravni 

odjel Općine Maruševec u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo 

i zaštitu okoliša Varaždinske županije. 

 

 

RAZLOZI ZA DONOŠENJE 

 

Članak 2. 

Osnovni razlozi za pokretanje postupka izrade i donošenje Plana razvoja temelje se na 

činjenici da je dolaskom novog programskog razdoblja EU, potrebno pristupiti izradi novog 

strateškog dokumenta Općine Maruševec koji će vrijediti do 2027. godine. Ovaj dokument 

ima zadatak ponuditi viziju razvoja Općine Maruševec za navedeno razdoblje te odrediti 

prioritete i mjere kojima će se ta vizija ostvariti. 

 U programskom razdoblju 2014. – 2020. temeljni strateški dokument Općine 

Maruševec bila je Strategija razvoja Općine Maruševec za razdoblje od 2015. do 2020. 

godine. S obzirom na to da je ona prestala vrijediti, potrebno je izraditi novi Plan razvoja. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MARUŠEVEC 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:  302-02/20-01/19 

URBROJ: 2186-017/21-05 

Maruševec, 18. veljača 2021. 
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OBUHVAT 

Članak 3. 

Obuhvat Plana razvoja odnosi se na područje Općine Maruševec, kako je propisano 

prostornom dokumentacijom i zakonskom regulativom, koje uključuje područje naselja: 

Biljevec, Bikovec, Brodarovec, Cerje Nebojse, Čalinec, Donje Ladanje, Druškovec, Greda, 

Jurketinec, Kapelec, Korenjak, Koretinec, Koškovec, Maruševec, Novaki i Selnik. 

 

 

CILJEVI I PROGRAMSKA PODRŠKA 

 

Članak 4. 

Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja, kojim će se utvrditi razvojni 

ciljevi usmjereni na društveno – gospodarski razvoj Općine Maruševec, te identificirati 

ključni razvojni projekti. 

Plan razvoja je ključni dokument na lokalnoj razini, kojim se određuje smjer razvoja 

prostora unutar administrativnih granica Općine Maruševec, a s krajnjim ciljem 

omogućavanja kvalitetnijeg života i zadovoljstva njegovih stanovnika. 

Plan razvoja Općine do 2027. godine se temelji na razvojnom konceptu „pametna 

općina“ kojim se integriraju digitalne tehnologije u razvojne projekte i planira dugoročno 

održiv „pametan“ razvoj. 

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom razvoja a kroz primjenu razvojnog koncepta 

„pametna općina“: 

- pametno gospodarstvo kroz razvoj nove gospodarske strukture s kvalitetnim radnim 

mjestima, koja će se temeljiti na inovativnim malim i srednjim poduzećima, pokrenutim u 

općinskom poduzetničkom inkubatoru te inovativnim poduzećima nastanjenim u izgrađenoj 

poslovnoj infrastrukturi (poduzetnička zona, poduzetničko-obrtnički park); 

- pametna poljoprivreda – na raspoloživim poljoprivrednim potencijalima će biti 

razvijena i „pametna poljoprivreda“ s visoko-produktivnom voćarskom, povrtlarskom i 

stočarskom proizvodnjom te pratećim logističkim i malim prerađivačkim pogonima i 

- pametne ruralne usluge – u okviru razvoja koncepta „pametna općina“ biti će 

digitalizirana općinska uprava i komunalne usluge, izgrađena kulturna i sportska 

infrastruktura, razvijene digitalizirane usluge zdravstvene i socijalne skrbi, razvijene usluge 

„pametne“ lokalne javne mobilnosti, uspostavljen sustav razmjene lokalnih proizvoda i 

usluga, uspostavljen digitaliziran sustav zaštite okoliša te stvorene pretpostavke za lokalnu 

proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i energetsku nezavisnost Općine.  

U programskom razdoblju 2014. -2020. temeljni strateški dokument Općine 

Maruševec bila je  Strategija razvoja Općine Maruševec za razdoblje od 2015. do 2020. 

godine. S obzirom na to da je ona prestala vrijediti, potrebno je izraditi novi Plan razvoja koji 

će biti utemeljen, između ostalih, i na sljedećim novim propisima: Zakon o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske  („Narodne novine“ broj 123/17), 

Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od 

značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ , broj 

89/18), Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne 

novine“ broj 3/17), Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08 i 80/13). 
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REDOSLIJED RADNJI U POSTUPKU OCJENE 

 

 

Članak 5.  

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni 

utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša i odredbama posebnih propisa onog 

područja za koje se Plan razvoja donosi i to sljedećim redoslijedom provedbe: 

1. Načelnik Općine Maruševec donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Općine Maruševec za razdoblje 

2021. – 2027.g. na temelju koncepta „pametna općina“. 

2. U roku od 8 dana od dana donošenja Odluke načelnika o započinjanju postupka ocjene 

o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Plana razvoja Općine Maruševec 

za razdoblje 2021. – 2027.g. na temelju koncepta „pametna općina“, Jedinstveni 

upravni odjel Općine Maruševec, kao nadležno tijelo, započet će postupak ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Plana razvoja Općine Maruševec za 

razdoblje 2021. – 2027.g. na temelju koncepta „pametna općina“. 

3. Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec pribavit će mišljenja od tijela i/ili osoba 

određenih posebnim propisima, navedenih u članku 6. ove Odluke, te će istima 

dostaviti zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene. 

4. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Plana razvoja Općine 

Maruševec za razdoblje 2021. – 2027.g. na temelju koncepta „pametna općina“ na 

okoliš iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa 

na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) tijela i/ili osobe određene posebnim propisima 

dat će mišljenja o potrebi strateške procjene, te ga u roku od 30 dana od dana primitka 

zahtjeva dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec. 

5. Prije donošenja konačne odluke da je za Plan razvoja Općine Maruševec za razdoblje 

2021. – 2027.g. na temelju koncepta „pametna općina“ „potrebno“ ili „nije potrebno“ 

provesti postupak strateške procjene, Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec 

dužan je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije, za potrebe 

čega će dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju o provedenom postupku 

ocjene. 

6. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene Plana razvoja Općine 

Maruševec za razdoblje 2021. – 2027.g. na temelju koncepta „pametna općina“  utvrdi 

da ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, općinski načelnik Općine Maruševec 

donosi odluku o obvezi provedbe strateške procjene, koja sadrži osobito razloge zbog 

kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe 

o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ 

broj 3/17). 
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7. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Plana razvoja Općine 

Maruševec za razdoblje 2021. – 2027.g. na temelju koncepta „pametna općina“  nema 

vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, općinski načelnik Općine Maruševec donosi 

odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. 

8. O odlukama iz točke 6. i 7. informirat će se javnost i zainteresirana javnost sukladno 

odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 

12/18 i 118/18) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 

javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08).  

 

 

POPIS TIJELA I OSOBA KOJE SUDJELUJU U POSTUPKU OCJENE 

 

Članak 6. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan razvoja 

sudjelovat će javnopravna tijela i osobe kako slijedi: 

1. Varaždinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove, Franjevački 

trg 7, 42000 Varaždin; 

2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu,  Međimurska ulica 

26b 42 000 Varaždin; 

3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Varaždinske 

županije, Kratka 1, 42 000 Varaždin. 

 

Članak 7. 

Općina Maruševec je dužna informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti 

okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i 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. 

Članak 8. 

Nacrt Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja u prilogu je ove Odluke i 

njen je sastavni dio. 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave na službenim mrežnim stranicama 

Općine Maruševec. 

 

 

 

               OPĆINSKI NAČELNIK  

                 Damir Šprem 


