
 Na temelju ĉlanka 64. st. 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13, 153/13 

i 78/15) i ĉlanka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš („Narodne novine“ 3/17), te ĉlanka 46. Statuta Općine Davor(„Sluţbeni vjesnik 

Brodsko-posavske ţupanije“ broj 12/09 i 07/13.), Općinski naĉelnik donosi 

 

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

gospodarenja otpadom Općine Davor 2017.-2022.godine 

 

 

Ĉlanak 1. 
 

Na temelju Mišljenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša 

Brodsko-posavske ţupanije, KLASA: 351-02/17-01/41, URBROJ:2178/1-03-17-2 od 17. 

studeni 2017. godine, za Plan gospodarenja otpadom Općine Davorza razdoblje 2017.-

2022.godine potrebno je provesti postupak u kojem se odluĉuje o potrebi provedbe strateške 

procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš. 

 

Ĉlanak 2. 
 

Donošenjem ove Odluke zapoĉinje postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na 

okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Davorr za razdoblje 2017.-2022.godine (u 

daljnjem tekstu: Plan). 

Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš Plana, prema ovoj Odluci provodi Općina 

Davor u suradnji sa Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-

posavske ţupanije. 

 

Ĉlanak 3. 
 

Donošenje Plana iz ĉl.1. ove Odluke propisano je ĉlankom 28. Zakonom o odrţivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13, 73/17). 

Sukladno navedenom  Zakonu, Planom se odreĊuje i usmjerava gospodarenje otpadom 

te se na temelju analize postojećeg stanja na podruĉju gospodarenja otpadom kao i 

ciljevagospodarenja otpadom, odreĊuju mjere za unapreĊenje postupaka pripreme za ponovnu 

uporabu, recikliranje i drugih postupaka zbrinjavanja otpadom na podruĉju Općine Davor. 

 

Ĉlanak 4. 
 

Osnovni ciljevi Plana su: 
 

- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom – smanjiti ukupnu koliĉinu 

proizvedenog komunalnog otpada na naĉin da se odvojeno prikupljaju pojedine vrste  

otpada (papir, plastika, staklo); 

- unaprijediti sustav gospodarenja posebnih kategorija otpada (graĊevinskog otpada, 

automobilskih guma, ambalaţnog otpada, elektroniĉkog i elektriĉnog 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. 

 



Ĉlanak 5. 
 

Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Planagospodarenja otpadom provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 

(„Narodnenovine“,broj 80/13, 153/13i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 

plana iprograma na okoliš („Narodne novine“,broj 03/17) i Zakona o zaštiti prirode 

(„Narodnenovine“,broj 80/13) kako slijedi: 

1. U cilju utvrĊivanja vjerojatno znaĉajnog 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 od 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 ţupanije pri ĉemu 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. 

3. U sluĉaju da se utvrdi da Plan moţe imati vjerojatno znaĉajan utjecaj na okoliš donosi 

se odluka da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš. 

U sluĉaju da se utvrdi da Plan ne moţe imati vjerojatno znaĉajan utjecaj na okoliš 

donosi se odluka da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

4. O donesenim odlukama informirat će se javnost na naĉin propisan odredbama Zakona 

i uredbe kojom se ureĊuje informiranje i sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite 

okoliša. 

 

Ĉlanak 6. 

 

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

ove Odluke. 

 

Ĉlanak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

    OPĆINA  DAVOR 

         OPĆINSKI  NAĈELNIK 

 

 

KLASA: 351-01/17-01/13 

URBROJ: 2178/17-01-17/02 

Davor, 21. studeni  2017.god. 

 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

Đuro AnĊelković,prof. 

 



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 

 

- 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 podruţnica Nova Gradiška; 

- Ţupanijska uprava za ceste Brodsko-posavske ţupanije; 

- Hrvatska elektroprivreda, Elektra Slavonski Brod; 

- Luĉka uprava Slavonski Brod, Šetalište braće Radić19a, Slavonski Brod; 

- Hrvatske ţeljeznice, HŢ Infrastruktura Slavonski Brod 

- INA-SD NAFTAPLIN, Sluţba zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša, Šubićeva 29, Zagreb; 

- JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Terminal Slav. Brod, Vrpska 2, Zadubravlje, Garĉin 

- Općina Vrbje; 

- Općina Staro Petrovo Selo; 

- Općina Nova Kapela. 

 

 


