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Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13, 78/15), te  

članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne 

novine, 3/17), i članka 51. Statuta Grada Garešnica („Službeni glasnik Grada Garešnica“ br. 1/13, i 2/17) 

te  nakon  provedenog  postupka  Ocjene  o  potrebi  strateške  procjene  utjecaja  na  okoliš,  

gradonačelnik donosi 

 

ODLUKU 

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

Plan gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje od 2017. do 2022. godine   

 

 

I. 

 

Gradonačelnik Grada Garešnice donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje od 2017. do 2022. 

godine KLASA:351-02/18-01/1, URBROJ:2123/01-02-18-1, od 24. siječnja 2018. godine,  prema kojoj je 

Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice proveo postupak Ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje od 2017. 

do 2022. godine. 

 

U  postupku  Ocjene  o  potrebi  strateške  procjene  utvrđeno  je  da  predmetni  Plan  neće  imati  

vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno  provesti stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš. 

 

 

II. 

 

Razlozi izrade Plana gospodarenja otpadom određeni su odredbom članka 28. stavka 5. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13 i 73/17). Jedinica lokalne samouprave 

dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom: 

  

- donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.  

 

Plan gospodarenja otpadom je temeljni dokument kojim će se postaviti održivi sustav gospodarenja 

otpadom koji nastaje na području Grada Garešnice. Temeljem analize postojećeg stanja i postavljenih 

ciljeva gospodarenja otpadom potrebno je odrediti mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom 

te popis projekata važnih za provedbu plana gospodarenja otpadom. 

  



Plan gospodarenja otpadom obuhvaća teritorij određen administrativnim granicama Grada Garešnice, sve 

izvore i vrste otpada koji nastaju na tom teritoriju a detaljno komunalni otpad. 

  

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom Grada Grešnice proizlaze iz ocjene stanja gospodarenja otpadom i 

obvezama koje proizlaze iz Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 

2022. godine („Narodne novine“, broj 3/17):  

- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom  

- unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpadom  

- sanirati lokacije onečišćene otpadom  

- kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti.  

   

 

III. 

 

U  cilju  utvrđivanja  vjerojatno  značajnog  utjecaja  na  okoliš  Grad Garešnica, Upravni odjel za 

gospodarstvo i opće poslove,  zatražio  je  mišljenja  tijela određenih posebnim propisima navedenih u 

Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena su sljedeća mišljenja: 

 

 BBŽ, Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Dr. 

Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, KLASA:351-02/18-01/12, URBROJ:2103/1-09-18-2, 

zaprimljeno 05. veljače 2018. g., - mišljenja su da se za Plan gospodarenja otpadom ne mogu 

očekivati značajni negativni utjecaji na okoliš stoga nije potrebno provoditi postupak 

strateške procjene utjecaja na okoliš. 
 BBŽ, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, Dr. Ante Starčevića 8, 

43000 Bjelovar, KLASA:351-03/18-01/1, URBROJ:2103/1-07-18-2, zaprimljeno 07. veljače 

2018. g., - mišljenja su da za Plan gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje 2017. do 

2022. godine nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. 

 Javan ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, 

PRIRODA BBŽ, Milana Novačića 13, 43240 Čazma, KLASA:351-01/18-01/1, URBROJ:2103-

75-18-2, zaprimljeno 08. veljače 2018. g., - mišljenja su da potreba provedbe strateške 

procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje 2017. do 2022. 

godine na okoliš treba biti u skladu sa utvrđenim zahtjevima zaštite prirode Ministarstva 

zaštite okoliša i energetike. 
 Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radića 22, 

35000 Slavonski Brod, KLASA:351-03/18-01/0000056, URBROJ:374-21-1-18-3, zaprimljeno 

02. ožujka 2018. g. – mišljenja su da se ne očekuju negativni utjecaji na sastavnice okoliša iz 

nadležnosti Hrvatskih voda te da strateška procjena utjecaja na okoliš nije potrebna.   

  
   

IV. 

 

Iz navedenog vidljivo je da je su sva javnopravna tijela koja su se očitovala u zadanom roku dala 

mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene. 

  

Planom gospodarenja otpada Grada Garešnice za razdoblje od 2017. do 2022. godine unaprijediti će se 

sustav gospodarenja otpadom. 

Provedbom Plana može se očekivati direktan i indirektan pozitivan utjecaj na sljedeće sastavnice okoliša 

na području Grada Garešnice: kvaliteta zraka, zdravlje ljudi, vode i vodna tijela te biljni i životinjski 

svijet. 

Prilikom realizacije svakog pojedinog zahvata iz Plana  gospodarenja otpada Grada Garešnice za 

razdoblje od 2017. do 2022. godine provest će se odgovarajući postupak sukladno posebnim propisima 

(zaštita prirode, zaštita okoliša, gospodarenje otpadom, prostorno uređenje, gradnja) kako bi se eventualni 

mogući negativni utjecaji sveli na prihvatljivu razinu ukoliko za to postoji zakonska obveza. 

  



Sukladno navedenom utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana gospodarenja 

otpadom Grada Garešnice za razdoblje od 2017. do 2022. godine na okoliš. 
  

  
V. 

 

Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice dužan je o ovoj Odluci  informirati  

javnost  sukladno  odredbama  Zakona  o  zaštiti  okoliša  i odredbama Uredbe o informiranju i 

sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) 

kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

 

VI. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Grada 

Garešnice www.garesnica.hr. 

 

 

 

 

  

                                                                                              GRADONAČELNIK 

 

                                                                                                 Josip Bilandžija, dipl.ing.šum. 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Web stranica Grada Garešnice 

2. Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice  

3. Pismohrana 
 

Prilog I: (popis tijela određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje) 

 

 

 

 

 

 

http://www.garesnica.hr/


PRILOG I: 

Tijela od kojih je zatraženo mišljenje o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana 

gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje od 2017. do 2022. godine 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode 

2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru 

3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-

bilogorske županije 

4. Upravni odjeli Bjelovarsko-bilogorske županije: 

- Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i regionalni razvoj 

- Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike 

- Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu 

- Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj 

5. Hrvatske vode, VGO srednja i donja Sava 

6. Hrvatske šume, Uprava šuma Bjelovar 


