
              
REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA SIBINJ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 022-06/17-01/40    
URBROJ: 2178/08-03-17-29 
Sibinj, 26. rujna 2017.godine 
 
 
Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 
153/13 i 78/15), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 
(Narodne novine, broj 3/17), te članka 45. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, broj 04/2013), općinski načelnik Općine Sibinj donosi: 
 

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

Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj 
za razdoblje 2017. – 2022. godine  

 
I. 

Načelnik Općine Sibinj donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe 
strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 
2022.godine na okoliš, KLASA: 022-06/17-01/40, URBROJ:2178/08-03-17-3, od  05. svibanj  
2017. godine. 
 
Prema Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja 
Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022.godine na okoliš, 
postupak ocjene provela je Općina Sibinj u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije. 
 
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene, utvrđeno je da Plan gospodarenja otpadom 
Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022.godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja 
otpadom Općine Sibinj) neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se 
utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana gospodarenja otpadom 
Općine Sibinj na okoliš. 
 
Prema mišljenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-
posavske županije (KLASA:351-02/17-01/06, URBROJ:2178/1-03-17-10, od 13. rujan 2017. 
godine) postupak ocjene o potrebi strateške procjene je proveden u  skladu sa zakonskim 
propisima. 
 
 
 
 
 



II. 
 

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom 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. 
 
Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom gospodarenja otpadom i programska polazišta 
su prije svega: 
 
-   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.   
 

 
III. 

 
Tijelo zaduženo za izradu i donošenje Plana je Općina Sibinj. 
 
Stručni izrađivač za izradu Plana je tvrtka HIDROPLAN  d.o.o., Horvaćanska cesta 17a,  
10 000 ZAGREB (OIB:60793646418) 

IV. 
 

Predmetni postupak je proveden prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne 
novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) primjenom kriterija iz priloga II. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) na obuhvat i druge 
značajke Plana gospodarenja otpadom, te temeljem pribavljenih mišljenja tijela i osoba 
određenih posebnim propisom, sukladno čl. 9. navedene Uredbe. 
 
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina Sibinj je zatražila mišljenja 
tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima. 
 
Zaprimljena su slijedeća mišljenja tijela i/ili osoba: 
 

• - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, KLASA: 612-07/17-58/166, URBROJ: 
517-07-2-1-1-17-2,  dopis zaprimljen 23. lipnja 2017.godine, u kojem je navedeno:“ I. 
da za planirani Plan gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje od 2017. do 
2022. g. ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz 
područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja) i II. da je 
planirani Plan gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje od 2017. do 2022. 
prihvatljiv za ekološku mrežu.“   

• Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu 
okoliša, KLASA: 351-02/17-01/06, URBROJ: 2178/1-03-17-6, dopis zaprimljen 24. 



svibnja 2017.godine, u kojem je navedeno:“ „Nakon uvida u dostavljenu 
dokumentaciju, sukladno članku 29. stavku 1. navedene Uredbe, a na temelju kriterija 
za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš iz Priloga III. Uredbe, s 
obzirom na značajke Plana, obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba 
Plana može utjecati, mišljenje je kako je predmetni Plan, dokument općenitog 
karaktera kojim se definiraju opće smjernice zaštite okoliša za područje na lokalnoj 
razini. Sve aktivnosti planirane predmetnim Planom usklađene su sa planom višeg 
reda, odnosno Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. 
do 2022. godine („Narodne novine“ 3/17), kako je i zakonski utvrđena obveza 
usklađenosti, za čije je polazne osnove provedena strateška procjena utjecaja na 
okoliš. Uvažavajući odredbe članka 69. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 
80/13, 153/13 i 78/15), mišljenja smo kako provedba Plana gospodarenja otpadom 
Općine Sibinj za razdoblje od 2017. – 2022. godine neće imati vjerojatno značajan 
utjecaj na okoliš i nema potrebe za provedbom postupka strateške procjene 

• Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša, KLASA: 351-03/17-01-17, URBROJ: 2178/01-10-17-2, dopis zaprimljen 17. 
svibnja 2017.godine,  u kojem je navedeno: „Smatramo da za Plan gospodarenja 
otpadom općine Sibinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine nije potrebno provesti 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Zahvati koji će se kasnije provoditi sukladno 
Planu gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine 
moraju se provoditi u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o zaštiti 
prirode, Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Pravilnikom o ocjeni 
prihvatljivosti za ekološku mrežu i drugim važećim zakonima i podzakonskim 
aktima.“  

• - Općina Bebrina, KLASA: 351-01/17-01/14, URBROJ: 2178/02-01-17-2, dopis 
zaprimljen 17. srpnja 2017. godine, u kojem je dostavljeno slijedeće mišljenje:“Iz 
priložene Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške 
procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 
2022. godine na okoliš (KLASA:022-06/17-01/40, URBROJ:2178/08-03-17-3 od 5. 
svibnja 2017. godine), vidljivo je da su razlozi za izradu i donošenje predmetnog 
Plana, usklađivanje s planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 
od 2017. do 2022. godine („Narodne novine“, broj: 3/17.) i drugim važećim 
zakonskim propisima vezanim za gospodarenje otpadom. Smatramo da nije potrebno 
provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetni Plan čija 
provedba vjerovatno ne može imati značaj utjecaj na okoliš u nadležnosti općine 
Bebrina.“ 

• - Općina Brodski Stupnik, KLASA: 351-01/17-01/09, URBROJ: 2178/03-01-17-2, 
dopis zaprimljen 14. srpanj 2017.godine, u kojem je navedeno slijedeće mišljenje: 
„Općina Brodski Stupnik nema primjedbi na Plan gospodarenja otpadom Općine 
Sibinj za razdoblje 2017.-2022.g. na okoliš i njegovim utvrđenim ciljevima, niti uvjeta 
koji bi uvjetovali potrebu provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plan 
gospodarenja otpadom Općine Sibinj.“  

• - Općina Nova Kapela, KLASA: 351-01/17-01/04, URBROJ: 2178/20-01-17-02, 
dopis zaprimljen 25. svibnja 2017.godine, u kojem je navedeno slijedeće mišljenje: 
„Na provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom 
Općine Sibinj za razdoblje od 2017-2022. godine, Općina Nova Kapela nema nikakvih 
primjedbi te uvjeta koji bi uvjetovali potrebu provedbe strateške procjene utjecaja na 
okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje od 2017-2022. 
godine.“ 



•  - Općina Oriovac, KLASA: 363-01/17-01/44, URBROJ: 2178/10-04-17-2, dopis 
zaprimljen 16. svibnja 2017. godine, u kojem je navedeno slijedeće: „Podržavamo 
nastojanje i brigu općine Sibinj mišljenja smo da vezanu uz gospodarenje otpadom, 
samim time i zaštitu okoliša na svom području, ali ne postoji potreba provedbe 
strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje od 
2017. do 2022. godine na okoliš. “ 

• - Općina Podcrkavlje, KLASA: 351-01/17-01/5, URBROJ: 2178/13-02-17-2, dopis 
zaprimljen 17. svibnja 2017.godine, u kojem je navedeno slijedeće mišljenje: „da za 
Plan gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine nije 
potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, budući da je Plan 
gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine takve 
prirode da njegova provedba ne može imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš u 
Općini Podcrkavlje.“  

• - Općina Čaglin, KLASA: 350-02/17-01/9, URBROJ : 2177/03-03-17-2, dopis 
zaprimljen 01. lipnja 2017.godine, u kojem je navedeno slijedeće mišljenje: „da za 
donošenje Plana gospodarenja otpadom nije potrebno provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš.“ 
  

Za mišljenja koja do danas nisu zaprimljena, sukladno članku 70. st. 2 Zakona o zaštiti 
okoliša, smatra se da nemaju posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je 
potrebno uvažiti u Planu gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 
2022.godine. 
Tijelo kojemu je upućen Zahtjev za davanjem mišljenja, a nije dostavio svoje mišljenje je: 
 
Grad Pleternica, I. Šveara 2, 34310 Pleternica,  
(Zahjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene, KLASA:022-06/17-
01/40, URBROJ:2178/08-03-17-7, od 10.svibnja 2017. godine,  
 
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 
Plana gospodarenja otpadom donesena je na temelju provedenog postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene, sukladno pribavljenim mišljenjima tijela i osoba određenih posebnim 
propisom te kriterijima za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš navedenih u 
Prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne 
novine“, broj 3/17) i to kako slijedi: 
 
Kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš osobito su: 
 

1. Značajke Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj osobito u odnosu na:  
 

- Stupanj do kojeg  strategija, 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 
 
Plan gospodarenja otpadom Općine Sibinj predstavlja dokument općenitog karaktera 
koji definira okvir razvojnih projekata koji se planiraju provesti do kraja 2022. godine 
ali s nedostatnom razinom definiranosti planiranih zahvata s obzirom na lokaciju, 
veličinu, operativne uvjete, te izvore financiranja. Za svaki pojedinačni planirani 
projekt Općina Sibinj će pristupiti izradi projektno-tehničke dokumentacije koja će 
detaljno specificirati lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete provedbe, te provesti 
odgovarajuće postupke sukladno propisima. 



 
- Stupanj do kojeg strategija,  plan ili program utječe na druge planove ili 

programe, uključujući i one u hijerarhiji 
 
Plan gospodarenja otpadom Općine Sibinj predstavlja razvojni dokument lokalnog 
karaktera koji prati smjernice viših razina te će se implementacijom istoga doprinijeti 
ostvarenju ciljeva i prioriteta definiranih dokumentima više razine hijerarhije.  
 

- Pogodnosti strategije, plana ili programa za uključivanje pitanja zaštite okoliša, 
osobito s ciljem promicanja održivog razvoja 

         
            Kao razvojni dokument koji definira smjernice gospodarenja otpadom, Plan     
            gospodarenja otpadom Općine Sibinj uključuje i pitanja zaštite okoliša, a  
            posebice je usmjeren na analizu, ocjenu stanja i aktivnosti u  gospodarenju otpadom na  
            području općine Sibinj, s ciljem promicanja sveobuhvatnog razvoja u području zaštite  
            okoliša. 
        

- Okolišni problemi važni za  strategiju, plan i program 
 
Okolišni problemi koji su važni za Plan gospodarenja otpadom Općine Sibinj odnose 
se na daljnji razvoj sustava gospodarenja otpadom na području općine Sibinj u smislu 
razvrstavanja otpada.  
 

- Važnost plana i programa za primjenu propisa Zajednice u području zaštite 
okoliša (npr. Strategija, plan ili program koji se odnosi na gospodarenje otpadom 
ili zaštitu voda) 

   
            Plan gospodarenja otpadom Općine Sibinj značajan je za implementaciju propisa na  
            razini EU u području zaštite okoliša. Definirani prioriteti i ciljevi iz Plana uključuju  
            aktivnosti kojima se potiče gospodarenje otpadom na održiv i okolišno prihvatljiv  
            način poput primjene razvrstavanja otpada, nabave mobilnog reciklažnog dvorišta, 
            uspostavljanje fiksnog reciklažnog dvorišta te uvođenje nacionalnih i europskih  
            standarda u gospodarenju otpadom.  
 

2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na  koje provedba Plana ili programa može 
utjecati, posebice u odnosu na: 

 
-  Vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost (reverzibilnosti) utjecaja 

 
Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Sibinj dugoročno gledano imati će 
kontinuiran pozitivan utjecaj na okoliš i povećanje kvalitete života na području općine. 
 

- Kumulativnu prirodu utjecaja  
 

Kumulativna priroda utjecaja provedbe Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj 
biti će vidljiva ponajprije kroz zaštićene i očuvane zatečene resurse koji će održivim 
korištenjem odredbi Plana gospodarenja otpadom ostati budućim generacijama bez 
većeg ugrožavanja okoliša. 
 
 



- Prekograničnu prirodu utjecaja 
 

Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Sibinj nema posebnih obilježja utjecaja 
i obilježja područja prekogranične prirode. 
 

- Rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja) 
 
Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj neće uzrokovati potencijalne negativne 
rizike za ljudsko zdravlje i okoliš.  
 

- Veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika 
na koje će vjerojatno djelovati) 
 

S obzirom da je Plan gospodarenja otpadom općine Sibinj izrađen i usmjeren isključivo za 
područje općine Sibinj kao jedinice lokalne samouprave koja prema posljednjem popisu 
stanovništva iz 2011. godine broji 6.895 stanovnika, provedba istoga imati će direktan i 
indirektan utjecaj isključivo na zemljopisno područje u okvirima granica općine. 
 

- Vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog: 
- posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-povijesne baštine 

 
Plan gospodarenja otpadom Općine Sibinj imati će pozitivne utjecaje na očuvanje prirodnih 
obilježja i kulturno-povijesne baštine jer se upravo njegovom provedbom doprinosi istom. 
 

- Ekološke mreže 
 
Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj indirektno će pozitivno utjecati na 
ekološku mrežu na području općine, sprječavanjem daljnjeg eventualnog zagađenja, 
organiziranjem gospodarenja otpadom na održiv način koji je primjeren i u skladu sa svim 
standardima očuvanja prirode i prirodnih resursa. 
 

- Prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti 
 
Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj kao i zahvata koji su obuhvaćenim 
istim, neće uzrokovati potencijalna prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih 
vrijednosti. 
 

- Intenzivnog korištenja zemljišta      
  
Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj neće za posljedicu imati intenzivno 
korištenje zemljišta. 
 

- Utjecaji na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj, 
međunarodnoj razini ili razini zajednice. 

 
Iako se na području Općine Sibinj nalazi zaštićeno područje temeljem Zakona o zaštiti 
prirode, značajni krajobraz „Jelas polje“, područje ekološke mreže, Područja očuvanja 
značajna za vrste i stanišne tipove, Jelas polje s ribnjacima, Šume na Dilj gori te Područja 
očuvanja značajno za ptice, provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj odnosno niti 
jedna aktivnost iz Plana neće imati utjecaja na predmetno područje. 



 
V. 
 

O ovoj Odluci informirat će se javnost na način propisan odredbama Zakona o zaštiti 
okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša. 

VI. 
Ova odluka stupa na 8 dana od dana objave u  „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
 

   Josip Pavić, univ.spec. oec. 
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