Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ( Narodne novine br. 80/13, 153/13
i 78/15 ), članka 21. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
( Narodne novine br. 64/08 ) i članka 47. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 4/13), općinski načelnik općine Podcrkavlje donosi:
ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana
gospodarenja otpadom Općine Podcrkavlje za razdoblje od 2017. – 2022. godine na okoliš
Članak 1.
Ovom se Odlukom započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana
gospodarenja otpadom Općine Podcrkavlje za razdoblje od 2017. – 2022. godine ( u daljnjem
tekstu: Plana ) na okoliš ( u daljnjem tekstu: postupak ocjene ).
Postupak ocjene provodi Općina Podcrkavlje ( u daljnjem tekstu: Općina ) u suradnji s
Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.
Članak 2.
Svrha donošenja Plana je definiranje okvira za održivo gospodarenje otpadom koje
obuhvaća skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprečavanje nastanka otpada, smanjivanje
količine otpada, skupljanje i prijevoz otpada, oporabe i zbrinjavanja otpada, te niz drugih djelatnosti
vezanih uz otpad.
Članak 3.
Člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13 ) propisuje se
minimalni sadržaj Plana jedinice lokalne samouprave, a on sadrži najmanje slijedeće :
1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne
samouprave, odnosno Grada Zagreba, uključujući ostvarivanje ciljeva,
2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju
komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,
3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu
sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući
izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,
6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada,
9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja
otpadom,
11. rokove i nositelje izvršenja Plana.

Članak 4.
Tijelo zaduženo za izradu i donošenje Plana je Općina Podcrkavlje.
Članak 5.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene provode se sukladno odredbama Zakona o
zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, te
posebnim propisima iz područja iz kojih se Plan donosi, a obavit će se sljedećim redoslijedom:
1. U cilju utvrđivanja vjerojatnog značajnog utjecaja Plana na okoliš Općina će pribaviti
mišljenja tijela i osoba navedenih u Prilogu I. ove Odluke.
U svrhu pribavljanja mišljenja o potrebi strateške procjene Općina će u roku 8 dana od dana
donošenja ove Odluke tijelima i osobama iz Priloga I. Odluke dostaviti zahtjev za davanjem
mišljenja o potrebi strateške procjene.
Tijela i osobe iz Priloga I. Odluke obvezni su svoje mišljenje dostaviti Općini u roku od 30
dana od dana primitka zahtjeva.
2. O provedenom postupku ocjene Općina će pribaviti mišljenje Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije pri čemu će se
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.
3. U slučaju da se utvrdi da Plan može imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš donosi se
odluka da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.
U slučaju da se utvrdi da Plan ne može imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš donosi se
odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.
4. O donesenim odlukama informirat će se javnost na način propisan odredbama Zakona o
zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša ( Narodne novine br. 64/08 ), kojima se uređuje
informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Članak 6.
U cilju utvrđivanja značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve i cjelovitost područja
ekološke mreže, Općina će, u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš,
sukladno odredbama Zakona o prirodi ( Narodne novine br. 80/13 ) Upravi za zaštitu okoliša
Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostaviti zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti
Plana za ekološku mrežu.
Članak 7.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovati će tijela i osobe iz Priloga I. ove
Odluke.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj internetskoj
stranici Općine.
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PRILOG 1.
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:
Tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku Ocjene o potrebi
provođenja postupka strateške procjene:
-

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
Hrvatske vode, VGI Brodska Posavina, Slavonski Brod
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Brodsko-posavska
Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Nova Gradiška
Hrvatske željeznice, HŽ infrastruktura Slavonski Brod
Hrvatske autoceste
Hrvatske ceste, Ispostava Slavonski Brod
Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Hrvatska elektroprivreda, Elektra Slavonski Brod

Jedinice regionalne samouprave :
-

Brodsko-posavska županija
Požeško-slavonska županija
Osječko-baranjska županija

Jedinice lokalne samouprave :
-

Grad Slavonski Brod
Općina Čaglin
Općina Bukovlje
Općina Sibinj
Općina Levanjska Varoš

