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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

KLASA:022-06/18-01/78 
URBROJ:2178/08-03-19-18 
Sibinj, 18. srpnja 2019. godine 
 
Temeljem članka 64. st. 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13, 153/13,  78/15 12/18 
i 118/18) i članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“ 3/17), te članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br.04/13, 01/18 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), Općinski načelnik 
donosi 
 

O D L U K U 
o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije 

razvoja turizma Općine Sibinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije razvoja 
turizma Općine Sibinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Strategija razvoja 
turizma) na okoliš (dalje u tekstu: postupak ocjene). 
 

Članak 2. 
Ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma, prema ovoj Odluci 
provodi  Općina Sibinj (u daljnjem tekstu: Općina)  u suradnji sa Upravnim odjelom za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije. 
Na temelju Mišljenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-
posavske županije (KLASA: 351-02/19-01/19, URBROJ: 2178/1-03-19-2 od 08. srpnja 2019. 
godine) za Strategiju razvoja turizma potrebno je provesti postupak u kojem se odlučuje o potrebi 
provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. 
 

Članak 3. 
Strategijom razvoja turizma se analizira postojeće stanje, definiraju ciljevi i opće smjernice razvoja 
područja Općine, te stvaraju preduvjeti za unaprjeđenje turizma na području općine Sibinj.  
Tijelo zaduženo za izradu i donošenje Strategija razvoja turizma je Općina Sibinj, a stručni izrađivač 
za izradu Strategija razvoja turizma je MICRO projekt d.o.o., Ruđera Boškovića 27,  21000 Split. 
 

 
Članak 4. 

Razlozi za donošenje Strategije razvoja turizma su stvoriti smjernice za strateško planiranje kvalitetne 
turističke ponude, razvijanje turizma planski i u skladu s postojećom infrastrukturom i potencijalima, 
a sve sa ciljem kako bi se na području općine Sibinj razvio održivi turizam, gospodarstvo 
diversificiralo, stvorila nova radna mjesta u turizmu i srodnim granama, zadržalo domicilno 
stanovništvo, unaprijedila postojeća i razvila nova infrastruktura, a konačno podigla kvaliteta života  
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stanovništva kao i dale smjernice za oblikovanje turističkog proizvoda. Analiza postojećeg stanja 
obuhvaća geografske, prostorne i demografske značajke, te prikazuje glavna obilježja turističke 
potražnje i ponude u općini Sibinj. 
 
Ciljevi Strategije razvoja turizma su: 

- Izgradnja i unaprjeđenje infrastrukture i kapaciteta za razvoj turizma 
- Razvoj i integracija turističkih proizvoda i razvoj usluge smještaja 
- Razvoj specifičnih oblika turizma 
- Razvoj turističkog identiteta Općine 

 
Članak 5. 

Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma 
provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“,broj 80/13, 153/13, 
78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“, broj 03/17) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 
i 14/19) i to slijedećim redoslijedom: 
1. Općinski načelnik sukladno odredbi članka 29. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17) donosi odluku o 
započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene Strategije razvoja turizma. 

2. Po donošenju odluke Općina započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene. 
3. U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja Strategije razvoja turizma na okoliš Općina će 

sukladno članku 29. Uredbe zatražiti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, te 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih tijela ovisno o obuhvatu i 
značajkama Strateškog plana. 

4. U svrhu pribavljanja mišljenja o potrebi strateške procjene Općina će u roku od 8 dana od dana 
donošenja ove Odluke tijelima i osobama iz Priloga I. Odluke dostaviti zahtjev za davanjem 
mišljenja o potrebi strateške procjene. 

5. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Strategije razvoja turizma tijela 
i/ili osobe određene posebnim propisima daju svoje mišljenje o potrebi strateške procjene te ga 
dostavljaju Općini u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. 

6. Zahtjev za davanjem mišljenja obvezno će se dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, 
Upravi za zaštitu prirode, radi utvrđivanja mogućih negativnih utjecaja Strategije razvoja turizma 
na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sukladno Zakonu o zaštiti prirode 
("Narodne novine" broj 80/13.) 

7. Sukladno Uredbi Zahtjev za davanje mišljenja sadrži: 
a) Odluku o izradi Strategije razvoja turizma  
b) Programska polazišta i ciljeve predmetne Strategije razvoja turizma 
c) Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Strategije razvoja turizma Općine Sibinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine 
d) Popunjeni obrazac iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 

programa na okoliš 
8. Po provedenom postupku ocjene Općina će pribaviti mišljenje Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije pri čemu će navedenom upravnom 
tijelu dostaviti prijedlog odluke o tome je li potrebno provesti postupak strateške procjene, zahtjev 
za davanje mišljenja, kao i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene. 

9. U slučaju da se utvrdi da Strategije razvoja turizma može imati vjerojatno značajan utjecaj na 
okoliš donijet će se odluka o obvezi provedbe postupka strateške procjene koja sadrži razloge 
zbog kojih je utvrđena potrebna provedba strateške procjene sukladno kriterijima navedenim u 
Prilogu III. Uredbe. 
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10. Ako se u postupku Ocjene utvrdi da Strategija razvoja turizma može imati vjerojatno značajan 
utjecaj na okoliš, obvezno se provodi postupak strateške procjene. 

11. U slučaju da se utvrdi da Strategija razvoja turizma ne može imati vjerojatno značajan utjecaj na 
okoliš donosi se odluka da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Tada 
Odluka sadrži osnovne podatke o Strategiji razvoja turizma i obrazloženje razloga temeljem kojih 
je utvrđeno kako nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima navedenim u 
Prilogu III. Uredbe. 

12. Donesenim odlukama informirat će se javnost na način propisan odredbama Zakona i uredbe 
kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 
Članak 6. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će tijela i osobe iz Priloga I. ove Odluke. 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj 
stranici općine Sibinj. 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Josip Pavić, univ.spec.oec. 

 
 
DOSTAVITI: 

1. Tijelima i osobama iz Priloga I. ove Odluke 
2. Objava: internetska stranica opće Sibinj i oglasna ploča 
3. Pismohrana. 
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PRILOG I. 
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 
 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10   
000 Zagreb 

2. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Petra 
Krešimira IV. broj 1, 35 000 Slavonski Brod 

3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije-
Natura Slavonica, Petra Krešimira IV broj 1, 35 000 Slavonski Brod 

4. Turistička zajednica Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV broj 1, 35 000 Slavonski 
Brod 

5. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radić 22, 35 
000 Slavonski Brod 

6. Hrvatske šume, Podružnica šumarija Slavonski Brod, Petra Krešimira IV bb, 35 000 Slavonski 
Brod 

7. Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod 
8. Grad Pleternica, I. Šveara 2, 34310 Pleternica 
9. Općina Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik 
10. Općina Bebrina, Bebrina 81, 35254 Bebrina 
11. Općina Oriovac, Trg hvatskog preporoda 1, 35250 Oriovac 
12. Općina Podcrkavlje, Trg 108. Brigade ZNG 11, 35201 Podcrkavlje 
13. Općina Čaglin, Kralja Tomislava 56 E, 34350 Čaglin 

 
 
 
 
 
 
  


