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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 022-06/18-01/78 

URBROJ: 2178/08-03-19-33 

Sibinj, 28. listopad 2019. g. 

 

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13,  

78/15, 12/18 i 118/18), 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“ br.04/13, 01/18 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 

01/2018),  općinski načelnik Općine Sibinj donosi: 

 

ODLUKU 

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

Strategiju razvoja turizma Općine Sibinj za razdoblje od 2017. – 2022. godine  

 

I. 

Načelnik Općine Sibinj donio je Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja  turizma Općine Sibinj za razdoblje od 

2017. do 2022. godine, KLASA: 022-06/18-01/78, URBROJ: 2178/08-03-19-18, od 18. srpnja 

2019. godine. 

 

Prema Odluci o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

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

KLASA: 022-06/18-01/78, URBROJ: 2178/08-03-19-18, od 18. srpnja 2019. godine,  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 Strategija razvoja  turizma 

Općine Sibinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Strategija razvoja 

turizma) neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije 

potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Strategije razvoja turizma na okoliš. 

 

Prema mišljenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Brodsko-

posavske županije (KLASA:351-02/19-01/19, URBROJ:2178/1-03-19-08, od 21. listopad 

2019. godine) postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja 

turizma općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022. godine, proveden je sukladno Zakonu o zaštiti 

okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o strateškoj 

procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17).  
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II. 

 

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Strategija 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 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 koji se trebaju ostvariti Strategijom razvoja turizma i programska polazišta su 

prije svega: 

 

- 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 

 

 

III. 

 

Tijelo zaduženo za izradu i donošenje Strategije razvoja turizma je Općina Sibinj. 

 

Stručni izrađivač za izradu Strategije razvoja turizma je tvrtka MICRO projekt d.o.o. iz Splita, 

Ruđera Boškovića 27, 21 000 Split. 

IV. 

 

Predmetni postupak je proveden prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, 

broj 80/13, 153/13,  78/15, 12/18 i 118/18) primjenom kriterija iz priloga III. Uredbe o 

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

i druge značajke Strategije razvoja turizma, 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: 

 

• - Turistička zajednica Brodsko-posavske županije, dopis od  29.7.2019. godine, Ur. 

Br. 107/2019. zaprimljen u Općini Sibinj 31.07. 2019.godine, u kojem je navedeno 

slijedeće mišljenje: „ Nastavno na Vaš predmet Ur.Br. 2178/08-03-19-19 od 23. srpnja 

2019. g. sugeriramo da u izradi predmetnog dokumenta sukladno zakonu o sastavku 

strateškog planiranja i upravljanja RH postupate sukladno nacionalnom strateškom 

dokumentu, Strategiji razvoja turizma RH do 2020. g. Što se tiče sadržaja i razine 

obuhvata podataka a koja se odnosi na turističku infrastrukturu ista je definirana 

Pravilnikom o javnoj turističkoj infrastrukturi N.N. 131/2009. Djelovanje turističkih 

zajednica je definirano člankom 10. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 

hrvatskog turizma (N.N. 152/08).  
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• - Općina Oriovac, dopis od 31.07.2019. godine, KLASA: 023-01/19-01/38, URBROJ: 

2178/10-04-19-2, zaprimljen u Općini Sibinj 01. 08. 2019. godine, u kojem je navedeno 

slijedeće: „ –podržava se općina Sibinj u izradi Strateškoj razvojnog programa turizma 

kao i definirani strateški razvojni ciljevi, prioriteti i mjere koje općina planira provesti 

u navedenom periodu,  - za Strateški razvojni program turizma općine Sibinj općina 

Oriovac nema nikakvih primjedbi niti uvjeta koji bi zahtijevali provedbu strateške 

procjene utjecaja na okoliš.“  

• - Općina Brodski Stupnik, dopis od 29. srpanj 2019. godine, KLASA: 334-01/19-

01/01, URBROJ: 2178/03-01-19-2, zaprimljen u Općini Sibinj 01.08.2019.godine, u 

kojem je navedeno slijedeće mišljenje: „Općina Brodski Stupnik nema primjedbi na 

Strategiju razvoja turizma Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022. godine i njegovim 

utvrđenim strateškim razvojnim ciljevima, prioritetima i mjerama niti uvjeta koji bi 

uvjetovali potrebu provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja 

turizma Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022. godine.“  

• - Hrvatske šume d.o.o. UŠP Nova Gradiška, dopis od 29.07.2019. godine 

KLASA:NG/19-01/1178, Urbroj: 16-00-05/03-19-02, zaprimljen u Općini Sibinj 

01.08.2019. godine, u kojem je navedeno slijedeće mišljenje: „uz uvjet da neće biti 

smanjenja površina šuma/šumskog zemljišta ili devastacije šuma/šumskog zemljišta, 

UŠP Nova Gradiška nema nikakvih primjedbi niti uvjeta koji bi zahtijevali potrebu 

provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma Općine 

Sibinj za razdoblje 2017. -2022. godine. 

• - Grad Pleternica, dopis od 31. srpnja 2019. godine, KLASA: 351-01/19-01/6, 

URBROJ : 2177/07-04-19-2, zaprimljen u Općini Sibinj 02.08. 2019.godine, u kojem 

je navedeno slijedeće mišljenje: „ na temelju gore citiranog zahtjeva Naslova u svezi 

izdavanja mišljenja ovog tijela glede zahtjeva o potrebi provedbe postupka Ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Općine Sibinj 

za razdoblje 2017. -2022. ovim putem iskazujemo mišljenje da predmetni program neće 

imati značajni utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti ovog tijela..“ 

• - Općina Podcrkavlje, dopis od 01. kolovoza 2019., KLASA: 334-01/19-01/1, 

URBROJ: 2178/13-02-19-2, zaprimljen u Općini Sibinj 09.08.2019.godine, u kojem je 

navedeno slijedeće mišljenje: „da za Strategiju razvoja turizma Općine Sibinj za 

razdoblje od 2017. do 2022. godine nije potrebno provesti postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš, budući da je Strategija razvoja turizma Općine Sibinj za razdoblje 

od 2017. do 2022- godine takve prirode da njezina provedba ne može imati vjerojatno 

značaj utjecaj na okoliš u Općini Podcrkavlje.“  

• Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša, dopis od 7. kolovoza 2019. g., KLASA: 351-03/19-01/14, URBROJ: 2178/01-

10-19-2, zaprimljen u Općini Sibinj 09. 08. 2019.godine,  u kojem je navedeno: 

„Uvidom u dostavljenu dokumentaciju smatramo da za Strategiju razvoja turizma 

Općine Sibinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine nije potrebno provesti stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš. Zahvati koji će se provoditi sukladno Strategiji razvoja 

turizma 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 zakonim i podzakonskim aktima.“  

• - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, dopis 01. kolovoza 2019., KLASA: 612-

07/19-35/55, URBROJ: 517-05-2-3-19-2, zaprimljen u Općini Sibinj 

12.08.2019.godine, u kojem je između ostalog i navedeno da:“ Sukladno Zakonu o 

izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine broj 15/2018) 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode nema zakonsku 
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pretpostavku za izdavanje mišljenja u postupku ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš za predmetni plan“. Slijedom navedenog zahtjev Općine Sibinj 

proslijeđen je u nadležno postupanje Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za 

komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.“  

• - Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, dopis od 

19.08.2019. godine, KLASA:350-02/19-01/0000310, URBROJ:374-21-1-19-3,  

zaprimljen u Općini Sibinj 20.08.2019. godine, u kojem je navedeno slijedeće 

mišljenje: „Mišljenja smo da nije potrebno vršiti stratešku procjenu utjecaja plana na 

okoliš. Ukoliko se ipak temeljem mišljenja drugih tijela i osoba, strateška procjene bude 

provodila, upozoravamo na potrebu usklađenja strateške studije s planskim 

dokumentima Hrvatskih voda: Strategija upravljanja vodama, Višegodišnji programi 

gradnje 2013.-2023. , Plan upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016.-2021., 

te strateške studije utjecaja navedenih planova na okoliš.“ 

• - Općina Čaglin, dopis od 26. kolovoza 2019., KLASA:351-01/19-01/17, 

URBROJ:2177/03-03-19-2, zaprimljen u Općini Sibinj 29.08.2019. godine, u kojem je 

navedeno slijedeć mišljenje: „da za Strategiju razvoja turizma Općine Sibinj nije 

potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, budući da je Strategija 

razvoja turizma Općine Sibinj takve prirode da njegova provedba ne može imati 

vjerojatno značajan utjeca na okoliš u Općini Čaglin.“ 

• Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu 

okoliša, KLASA: 351-02/19-01/19, URBROJ: 2178/1-03-19-06, dopis zaprimljen 07. 

10. 2019.godine, u kojem je između ostalo navedeno i mišljenje:“ I. da je Strategija 

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

ekološku mrežu i II. da za Strategiju razvoja turizma Općine Sibinj za razdoblje 2017. 

do 2022. godine, ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano 

uz područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja). 

 

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 Strategiji razvoja turizma. 

Tijela kojima je upućen Zahtjev za davanjem mišljenja, a nisu dostavili svoje mišljenje su: 

 

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske 

županije Natura Slavonica, Petra Krešimira IV broj 1, 35000 Slavonski Brod.  

2. Općina Bebrina, Bebrina 81, 35254 Bebrina 

 

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

Strategije razvoja turizma 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 Strategija razvoja turizma 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 
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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.  

Strategija razvoja turizma predstavlja dokument općenitog karaktera koji definira okvir 

razvojnih projekata koji se planiraju provesti na području Općine Sibinj.  

 

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

uključujući i one u hijerarhiji 

 

Strategija razvoja turizma 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 opće smjernice razvoja turizma na području 

          Općine Sibinj, Strategija razvoja turizma posebice je usmjerena na analizu postojećeg    

          stanja, definiranje ciljeva i općih smjernica razvoja turizma za područje Općine Sibinj  

          kao i stvaranju preduvjeta za razvitak održivog turizma, uz primjenu odgovarajućih  

          mjera zaštite okoliša.  

 

- Okolišni problemi važni za  strategiju, plan i program 

 

           Okolišni problemi koji su važni za Strategiju razvoja turizma odnose se na razvijanje  

           turizma planski i u skladu s postojećom infrastrukturom i potencijalima, uz očuvanje  

           okoliša osobito u područjima zaštićenih prirodnih  vrijednosti.   

 

- 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) 

   

            Strategijom razvoja se analizira postojeće stanje, definiraju ciljevi i daju opće smjernice  

            razvoja općine kroz razvijanje turizma planski i u skladu s postojećom infrastrukturom  

            i postojećim potencijalima. 

 

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 Strategije razvoja turizma dugoročno gledano imati će kontinuiran pozitivan 

utjecaj na povećanje kvalitete života stanovništva, kroz razvoj turističkog identiteta 

općine, razvoj specifičnih oblika turizma, razvoj i integraciju turističkih proizvoda i 

razvoj usluge smještaja te izgradnju i unaprjeđenje infrastrukture i kapaciteta za razvoj 

turizma. 

 

- Kumulativnu prirodu utjecaja  
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Kumulativna priroda utjecaja provedbe Strategije razvoj turizma biti će vidljiva 

ponajprije kroz razvoj specifičnih oblika turizma (cikloturizam, ruralni turizam, 

gastronomski turizam i dr.), povećanje cjelokupne turističke ponude, povećanje 

kvalitete života stanovništva Općine kao i kroz stvaranje svih bitnih preduvjeta za održiv 

i kontinuirani turizam na području Općine Sibinj.  

 

 

- Prekograničnu prirodu utjecaja 

 

Provedba Strategije razvoja turizma nema posebnih obilježja utjecaja i obilježja 

područja prekogranične prirode. 

 

- Rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja) 

 

          Provedba Strategija razvoja turizma 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 Strategija razvoja turizma izrađena i usmjerena isključivo za područje  

            općine Sibinj kao jedinice lokalne samouprave koja prema posljednjem popisu 

            stanovništva iz 2011. godine broji 6.895 stanovnika, provedba iste 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 

 

            Strategija razvoja turizma imati će pozitivne utjecaje na razvoj održivog turizma Općine  

            kroz razvoj specifičnih oblika turizma (cikloturizam-biciklizam, ruralni turizam,  

            gastronomski turizam i dr.) uz očuvanje prirodnih obilježja i kulturno-povijesne  

            tradicije i baštine jer se upravo njezinom provedbom doprinosi istom. 

 

- Ekološke mreže 

 

Sukladno odredbi članka 29. stavka 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 

programa na okoliš  i članka 47. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 

80/13), a temeljem odredbi  članka 48. stavka 5. i 10. i članka 26. stavka 1. te članka 46. stavka 

2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18 i 14/19), vezano uz članak 112. 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 15/18), a u 

svezi članka 64. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 

12/18 i 118/18), Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i 

zaštitu okoliša, izdao je mišljenje (KLASA: 351-02/19-01/19 

URBROJ: 2178/1-03-19-06, od   3. listopada 2019. godine), da je 

I. da je Strategija razvoja turizma Općine Sibinj za razdoblje 2017. do 2022. 

godine,  prihvatljiva za ekološku mrežu i 

II. da za Strategiju razvoja turizma Općine  Sibinj za razdoblje 2017. do 2022. godine, ne 

treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite 

i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja). 
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Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, 

analizom mogućih  utjecaja provedbe predmetnog Strategije razvoja na ciljeve očuvanja i 

cjelovitost područja ekološke mreže,  ocijenjeno je kako se za Strategiju razvoja, može  

isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja  na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja 

ekološke mreže, zbog karaktera  – Strategijom razvoja se  analizira postojeće stanje, te  stvara 

podloga za razvoj turističkog identiteta područja općine, definirao bi se kapital područja 

značajan za razvoj turizma, te dale smjernice za oblikovanje turističkog proizvoda. Uz 

pretpostavku zadržavanja površina ribnjaka na način da se osigura proizvodnja uz očuvanje 

njihove ornitološke vrijednosti, kao i osiguranje povoljnog stanja očuvanja strogo zaštićenih 

vrsta, ugroženih i rijetkih stanišnih tipova te temeljnih vrijednosti zaštićenih područja, ne 

očekuju se značajni negativni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže: 

područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS): „HR2001326 Jelas polje sa 

ribnjacima“, „HR2000623 Šume na Dilj gori“, te Područje očuvanja značajno za ptice (POP): 

„HR1000005 Jelas polje“. 

Međutim, ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za predmetni Strateški plan, ne isključuje 

obvezu provedbe postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za planirane zahvate i 

programske dokumente nižeg reda. 

 

- Prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti 

 

            Provedba Strategije razvoja turizma kao i zahvata koji su obuhvaćenim istim, neće  

            uzrokovati potencijalna prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih  

            vrijednosti. 

 

- Intenzivnog korištenja zemljišta      

  

             Provedba Strategije razvoja turizma 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, donošenje Strategije razvoja turizma vjerojatno  neće imati 

nepovoljan utjecaj na okoliš i područja zaštite i očuvanja na predmetno područje. 

           Sa stajališta sektora zaštite prirode, uzimajući u obzir ciljeve izrade i opće smjernice za 

ostvarivanje, te općeniti karakter Strategije razvoja  i nedostatnu razinu definiranosti planiranih 

projekata/zahvata, odnosno njihov prostorni smještaj, poštivanje svih zakonskih zahtjeva prema 

okolišu, budući će se predmetna Strategija razvoja uskladiti sa važećom prostorno-planskom 

dokumentacijom, Upravni odjel kao nadležno upravno tijelo, smatra da uz primjenu 

odgovarajućih mjera zaštite okoliša i prirode, te izbjegavanje zahvata koji bi mogli negativno 

utjecati na zaštićena područja unutar obuhvata Strategije razvoja, da vjerojatno neće imati 

nepovoljan utjecaj na okoliš i područja zaštite i očuvanja (bioraznolikost) i ostale sastavnice 

okoliša područja, te se može isključiti značajan utjecaj predmetne Strategije razvoja na ciljeve 

očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, stoga nije potrebno provesti stratešku procjenu 

utjecaja na okoliš  i dano je mišljenje da je Strategija razvoja prihvatljiva za ekološku mrežu.  
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          Međutim, za programske dokumente nižeg reda  i prilikom realizacije pojedinačnih 

projekata/zahvata, potrebno je provesti odgovarajuće postupke sukladno posebnim propisima 

(zaštita prirode, zaštita okoliša, gospodarenje otpadom, prostorno uređenje, građenje itd.), te 

koji bi mogli imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, obvezno provesti ocjenu 

prihvatljivosti, kako bi se eventualni mogući negativni utjecaji sveli na prihvatljivu razinu. 

 

V. 

 

O ovoj Odluci informirat će se javnost na način propisan 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“ 

br. 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

VI. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će u  „Službenim novinama 

Općine Sibinj“,  na Internet stranici Općine Sibinj i na oglasnoj ploči Općine Sibinj. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

 

   Josip Pavić, univ.spec. oec. 

 
 


