
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 022-06/17-01/40 

URBROJ:2178/08-03-17-3 

Sibinj, 05. svibanj  2017. godine 

 

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 

153/13 i 78/15), članka 1.Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj(Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 05/17) te članka 45. Statuta OpćineSibinj („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/13), a u skladu s člankom 29. Uredbe o strateškoj 

procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17)općinski načelnik 

Općine Sibinjdonosi: 

 

ODLUKU 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja 

Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj 

za razdoblje 2017. – 2022.godine na okoliš 

 

Članak 1. 

 

(1) Ovom Odlukom započinje se postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene 

utjecajaPlana gospodarenja otpadom Općine Sibinjza razdoblje 2017. – 2022.godine (u 

daljnjem tekstu: Plan) na okoliš (u daljnjem tekstu postupak ocjene). 

 

(2) Postupak ocjeneprovodi Općina Sibinj (u daljnjem tekstu: Općina) u suradnji s Upravnim 

odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije, na temelju 

mišljenja dobivenog od Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-

posavske županije, KLASA:351-02/17-01/06, URBROJ:2178/1-03-17-4, po kojem je za Plan 

gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017. -2022.godine potrebno provesti 

postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 

 

Članak 2. 

 

(1) Osnovni razlozi za izradu i donošenje Plana su usklađenja sa Planom gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17)  kao planom višeg reda, kao i 

važećim zakonskim propisima vezanim uz gospodarenje otpadom. 

 

(2) Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom:  

 

-   analizirati postojeće stanje u gospodarenju otpadom općine Sibinj,  

-   unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom 

 – smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada,  

-  odvojeno prikupiti određeni postotak proizvedenog komunalnog otpada 



 

-   ažurirati izmjene nastale u dokumentima prostornog uređenja Općine a vezane za područje  

gospodarenja otpadom,  

-   predvidjeti projekcije količina otpada za predmetno razdoblje (2017.-2022.),  

-   utvrditi lokacije divljih odlagališta, 

-    utvrditi lokacije budućih reciklažnih dvorišta (fiksno i mobilno) 

-    utvrditi i ostale ciljeve, mjere i projekte usmjerene prema održivom gospodarenju otpadom  

Općine Sibinj,   

 

Općina Sibinj dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera 

gospodarenja otpadom određenim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), 

što će se nastojati razraditi i utvrditi Planom.  

 

Preduvjet za kvalitetno i održivo gospodarenje otpadom je svakako donošenje Plana usklađenog 

sa trenutno važećim Planom višeg reda (Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 

razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17)). 

 

(3) Programska polazišta su sadržana u : 

 

Pravno-zakonodavnim okvirima Republike Hrvatske i EU, međunarodnim ugovorima,  

državnim strateškim dokumentom gospodarenja otpadom, planskim dokumentima 

gospodarenja otpadom (državni i županijski), prostorno-planskom dokumentacijom (državna, 

županijska, lokalna) i  pravnim aktima lokalne samouprave. 

 

Provedbom zakonske regulative koja će biti sadržana u Planu osigurava se i zaštita okoliša i 

cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnihzajednica, racionalno korištenje 

prirodnih izvora i energije, što su osnovni uvjeti zdravog iodrživog razvoja. 

 Zaštita okoliša temelji se na Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13,78/15). 

 

Sam temelji politike gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj sadržanje u Zakonu o 

održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Strategiji gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske (NN 130/05). 

 

 

 

Članak 3. 

 

(1) Tijelo zaduženo za izradu i donošenje Planaje Općina Sibinj. 

 

(2) Stručni izrađivač za izradu Plana je tvrtka HIDROPLAN  d.o.o., Horvaćanska cesta 17a,  

10 000 ZAGREB (OIB:60793646418) 

 

Članak 4. 

 

Radnje koje će se provesti u postupku ocjeneo potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Plana provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), 

Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13),Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na 

okoliš ( NN3/17) i to  redoslijedom kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke. 

 

 

 



 

Članak 5. 

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Plana na okoliš prema ovoj Odluci sudjelovat 

će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

 

Općina Sibinj će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu s odredbama Zakona o zaštiti 

okoliša (NN 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 7. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK: 

  Josip Pavić, univ.spec. oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRILOG I. 

 

REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U POSTUPKU OCJENE O 

POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA 

GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SIBINJ ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. 

GODINE: 

1. Općina Sibinj započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okolišPlana u roku od 8 (osam) dana od dana odnošenja Odluke o započinjanju postupka 

Ocjene. 

2. U roku od 8 dana od donošenja Odluke, općina Sibinj će sukladno čl. 29. Uredbe o 

strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa za okoliš, zatražiti mišljenje 

tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te tijelima jedinica lokalne samouprave, 

tijelima jedinice regionalne (područne) samouprave i drugih tijela ovisno o obuhvatu i 

drugim značajkama planiranog dokumenta navedenih u Prilogu II. 

3. Zahtjev za davanjem mišljenja obvezno se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i 

energetike, Upravi za zaštitu prirode, Zagreb, radi utvrđivanja mogućihznačajnih 

negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, 

sukladno Zakonu o zaštiti prirode (N.N. br. 80/13). 

4. Sadržaj zahtjeva za davanje mišljenja: 

 Odluka o izradi predmetnog Programa; 

 programska polazišta i ciljevi predmetnog Programa; 

 Odluka o započinjanju postupka Ocjene; 

 Popunjeni obrazac iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni. 

5. U Prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne 

novine br. 3/17), naveden je način pojedinačnih ispitivanja i kriterija za utvrđivanje 

vjerojatno značajnog utjecaja plana i programa na okoliš, na temelju kojih će tijela i/ili 

osobe određene posebnim propisima, te tijela jedinica lokalne samouprave, tijela 

jedinice regionalne (područne) samoupravei druga tijela, ovisno o obuhvatu i drugim 

značajkama Plana, dati mišljenje o potrebi strateške procjene, te ga u roku od 30 dana 

od primitka zahtjeva, dostavljaju nadležnom tijelu. 

6. Ovisno o potrebi, nadležno tijelo osigurava dodatna pojašnjenja od tijela i/ili osoba koje 

su dostavile mišljenje. 

7. Prije donošenja Odluke o postupku Ocjene, nadležno tijelo Općine dužno je o 

provedenom postupku pribaviti mišljenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo 

i zaštitu okoliša BPŽ.  

Upravnom odjelu se dostavlja: 

 prijedlog teksta Odluke koja će se donijeti o potrebi provedbe strateške procjene 

ili ne, 

 zahtjev za davanje mišljenja,  

 cjelovita dokumentacija iz postupka Ocjene(kopije svih dopisa), 

 te popunjeni Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, 

plana i programa na okoliš iz Priloga II. Uredbe. 

8. Temeljem rezultata provedene Ocjene u predmetnom postupku donosi se odluka o 

obvezi provedbe strateške procjene, odnosno odluka da nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene.  

Postupak strateške procjene se provodi temeljem Zakona o zaštiti okoliša i 

podzakonskih propisa kojima se uređuje postupak strateške procjene. 

Ako se u postupku Ocjene, utvrdi da Plan ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 

donosi se odluka o obvezi provedbe postupka strateške procjene koja sadrži osobito 



 

razloge zbog kojih je utvrđena potrebna provedba strateške procjene sukladno 

kriterijima iz Priloga III. Uredbe. 

Ako se u postupku Ocjene, utvrdi da Plan može imati značajan utjecaj na ekološku 

mrežu, obvezno se provodi postupak strateške procjene. 

Ako se u postupku Ocjene, utvrdi da Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 

donosi se odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene, u tom slučaju, 

odluka osobito sadrži osnovne podatke o planu, te obrazloženje razloga zbog kojih je 

utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga III. 

Uredbe. 

9. O odluci u postupku informira se javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbe o 

informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 

(N.N. br. 64/08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRILOG II. 

 

POPIS OSOBA I TIJELA KOJE SUDJELUJU U POSTUPKU OCJENE O POTREBI 

STRATEŠKE PROCJENE 

 

Tijela i/ili osobe kojima se upućuje zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe strateške 

procjene 

 

- Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P.  

Krešimira IV br.1, 35000 Slavonski Brod 

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,  

10000 Zagreb 

- Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod 

- Grad Pleternica, I. Šveara 2, 34310 Pleternica 

- Općina Bebrina, Bebrina 81, 35254 Bebrina 

- Općina Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik 

- Općina Podcrkavlje, Trg 108. Brigade ZNG 11, 35201 Podcrkavlje 

- Općina Čaglin, Kralja Tomislava 56 E, 34350 Čaglin 

- Općina Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela 

- Općina Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1, 35250 Oriovac 


