Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj
80/13, 153/13,78/15 i 12/18), članka 29. stavka 1. I 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), te članka 46. Statuta
Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18), Općinski
načelnik 10. srpnja 2018.g. donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
„Plana gospodarenja otpadom Općine Oprisavci za razdoblje 2018.-2023. godine“

Članak 1.
Na temelju mišljenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Brodsko- posavske županije, KLASA:35102/18-01/22, URBROJ: 2178/1-03-18-2 od 02.
srpnja 2018. godine, za Plan gospodarenja otpadom Općine Oprisavci za razdoblje 2018. –
2023. godine (u daljnjem tekstu: Plana gospodarenja otpadom) potrebno je provesti postupak
u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na
okoliš.
Članak 2.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoliš Plana gospodarenja otpadom.
Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom prema ovoj
Odluci provodi Općina Oprisavci u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo
i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.
Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene Plana
gospodarenja otpadom je Općinski načelnik Općine Oprisavci.
Članak 3.
Donošenje Plana gospodarenja otpadom iz članka 1. ove Odluke propisano je člankom
28. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17). A
koji je usklađen s „Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.
do 2022. Godine“ („Narodne novine“, broj 3/17).
Sukladno navedenom Zakonu, Planom se određuje i usmjerava gospodarenje otpadom
te se na temelju analize postojećeg stanja na području gospodarenja otpadom kao i ciljeva
gospodarenja otpadom, određuju mjere za unapređenje postupaka pripreme za ponovnu
uporabu, recikliranje i drugih postupaka zbrinjavanja na području Općine Oprisavci.
Članak 4.
Plan gospodarenja otpadom obuhvaća administrativno područje Općine Oprisavci,
odnosno osam naselja: Trnjanski Kuti, Poljanci, Oprisavci, Svilaj, Prnjavor, Stružani, Zoljani,
Novi Grad

Članak 5.
-

Osnovni ciljevi Plana su:
Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom – smanjiti ukupnu količinu
proizvedenog komunalnog otpada na način da se odvojeno prikupljaju pojedine vrste
otpada (papir, plastika, staklo);
Unaprijediti sustav gospodarenja posebnih kategorija otpada (građevinskog otpada,
automobilskih guma, ambalažnog otpada, elektroničkog i električnog otpada,
otpadnog tekstila, odjeće i obuće i sl. );
Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom izdvajanjem biorazgradivog
komunalnog otpada iz miješanog komunalnog otpada;
Kontinuirano provoditi izobrazno – informativne aktivnosti;
Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom.
Članak 6.

Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana
gospodarenja otpadom provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne
novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), 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) kako slijedi:
1. U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja Plana na okoliš 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.
2. Zahtjev za davanjem mišljenja obvezno se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i
energetika, Upravi za zaštitu prirode, radi utvrđivanja mogućih značajnijih negativnih
utjecaja Plana gospodarenja otpadom na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja
ekološke mreže, sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i
15/18).
3. Sadržaj zahtjeva za davanje mišljenja:
- Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom,
- Programska polazišta i ciljevi predmetnog Plana gospodarenja otpadom,
- Odluka o započinjanju postupka ocjene,
- Popunjeni obrazac iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni.
4. U prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“. Broj 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) samouprave i druga tijela, ovisno o
obuhvatu i drugim značajkama Plana gospodarenja otpadom, dati mišljenje o potrebi
strateške procjene te ga u roku od 30 dana od primitka zahtjeva dostavljaju nadležnom
tijelu.
5. Ovisno o potrebi, nadležno tijelo osigurava dodatna pojašnjenja od tijela/ili osoba koje
su dostavile mišljenja.

6. O 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 da li jest ili nije
potrebno provesti postupak strateške procjene, kao i cjelovitu dokumentaciju iz
postupka ocjene.
7. U slučaju da se utvrdi da Plan može imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš donosi
se odluka da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
8. O 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 7.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će tijela i osobe iz Priloga I.
ove Odluke.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko- posavske županije“ i na službenoj Internet stranici općine Oprisavci: www.opcinaoprisavci.hr.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 351-01/18-02/02
URBROJ: 2178/14-02-18-1
Oprisavci, 10. srpnja 2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević

DOSTAVITI:
1.
2.

Tijelima i pravnim osobama iz Priloga II. ove Odluke
Pismohrana, ovdje

PRILOG I
REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI
STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ U PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM OPĆINE OPRISAVCI ZA RAZDOBLJE 2018.-2023.g.
1. Općina Oprisavci kao nadležno tijelo, započet će postupak ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Oprisavci za razdoblje 2018.
– 2023. godine u roku 8 dana od dana donošenja ove Odluke.
2. Općina Oprisavci pribavit će mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima
(navedeni u Prilogu II. ove Odluke), te će istima uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi
provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš dostaviti ovu Odluku radi uvida u ciljeve i
razloge donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Oprisavci za razdoblje 2018. – 2023.
godine radi uvida u programska polazišta iste.
3. Zahtjev za davanjem mišljenja obvezno se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i
energetike, Upravi za zaštitu prirode, Zagreb, radi utvrđivanja mogućih značajnijih negativnih
utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sukladno Zakonu o
zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13).
4. Sadržaj zahtjeva za davanje mišljenja:
- Odluka o izradi predmetnog Plana,
- Programska polazišta i ciljevi predmetnog Plana,
- Odluka o započinjanju postupka Ocjene,
- Popunjeni obrazac iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni.
5. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Plana gospodarenja
otpadom Općine Oprisavci za razdoblje 2018. – 2023. godine na okoliš iz Priloga II. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj
3/17) tijela i osobe određene posebnim propisima dat će mišljenja o potrebi strateške
procjene, te ga u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostaviti Općini Oprisavci.
6. Prije donošenja odluke o postupku ocjene o potrebi strateške procjene Općina Oprisavci
dužan je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.
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),
- popunjeni Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš iz Priloga II. Uredbe.
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije
donijet će mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene u roku od 15
dana od primitka dokumentacije.
7. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene Plana gospodarenja otpadom Općine
Oprisavci za razdoblje 2018. – 2023. godine utvrdi da Plan ima vjerojatno značajan utjecaj na
okoliš, općinski načelnik Općine Oprisavci donijet će odluku o obvezi provedbe strateške

procjene, koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene
sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i
programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17)..
Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Plan gospodarenja otpadom
Općine Oprisavci za razdoblje 2018. – 2023. godine može imati značajan negativan utjecaj na
ekološku mrežu, odluka će sadržati i obvezu provedbe glavne ocjene prihvatljivosti strategije,
plana ili programa za ekološku mrežu.
8. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Plan gospodarenja
otpadom Općine Oprisavci za razdoblje 2018. – 2023. godine nema vjerojatno značajan
utjecaj na okoliš, općinski načelnik Općine Oprisavci donijet će odluku da nije potrebno
provesti stratešku procjenu. U tom slučaju, odluka osobito sadrži osnovne podatke o Planu
gospodarenja otpadom Općine Oprisavci za razdoblje 2018. – 2023. godine te obrazloženje
razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno
kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na
okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).
9. O odluci u postupku informira se javnost i zainteresirana javnost sukladno Zakonu o
zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13. 78/15 i 12/18) i Uredbi o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“
broj 64/08).

PRILOG II
POPIS TIJELA I OSOBA KOJA ĆE SUDJELOVATI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI
STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ U POSTUPKU IZRADE I
DONOŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE OPRISAVCI ZA
RAZDOBLJE 2018.-2023. godine
Tijela i/ili osobe kojima se upućuje zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe strateške
procjene
1. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša,
P. Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80
10000 Zagreb,
3. Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica,
4. Općina Sikirevci, Lj. Gaja 4A, 35224 Sikirevci,
5. Općina Garčin, Trg kralja Tomislava 92, 35212 Garčin,
6. Općina Klakar, Klakar 26 a, 35208 Ruščica.
7. Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

