
                                    
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA       
 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
  
                    Općinski načelnik 
 
 
KLASA: 351-01/17-01/03 
URBROJ:2188/02-01-19-24 
Rokovci, 01. ožujka 2019. godine  
 
 
Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ , br. 80/13, 
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) i članka 47. Statuta Općine 
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13 i 2/18) te nakon 
provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, općinski načelnik 
Općine Andrijaševci, na temelju Mišljenja Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu 
okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Vukovarsko-srijemske županije od 26. veljače 
2019.godine, KLASA: 612-07/2019-13/4, URBROJ: 2196/1-14-01-19-3 donosi: 
 

 
ODLUKU 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 
Plan gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022.godine 

 
 
 

I. 
Načelnik Općine Andrijaševci donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci 2016.-
2022.godine (KLASA:351-01/17-01/03, URBROJ:2188/02-01-18-9, od 11.12.2018. godine), 
prema kojoj je Općina Andrijaševci provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-
2022.godine. 
 
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Plan gospodarenja 
otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022.godine neće imati vjerojatno značajan 
utjecaj na okoliš, temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš. 
 
Na temelju mišljenja Mišljenja Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, 
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Vukovarsko-srijemske županije od 26. veljače 
2019.godine, KLASA: 612-07/2019-13/4, URBROJ: 2196/1-14-01-19-3 utvrđeno je da je 
postupak ocjene proveden u skladu sa zakonskim propisima. 
 
 



 
II. 

Osnovni razlog donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 
2016.-2022.godine je usklađivanje s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje 2017. – 2022. godine („Narodne novine“, br.  3/17) kao planom višeg reda, kao i 
važećim zakonskim propisima vezanim uz gospodarenje otpadom i prestanak važenja 
postojećeg Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci 2008.-2016. 
 
 

III. 
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Andrijaševci zatražila je 
mišljenja tijela i/ili osoba navedenih u Prilogu ove Odluke. 
 
U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja : 
 
Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (KLASA:351-
01/18-01/14, URBROJ:2188/01-09-18-2 od 14.prosinca 2018.godine) dao je mišljenje da da 
nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš predmetnog Plana iz 
razloga što je Plan usklađen s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. i iz 
razloga što se Planom povećava mogućnost selektivnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada, 
stvaraju uvjeti za smanjenje nepropisnog odlaganja otpada te provedbu načela održivog 
gospodarenja otpadom. 
 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (KLASA:351-03/18-01/878, URBROJ:517-03-1-1-
18-2 od 18.prosinca 2018.godine), dalo je očitovanje u kojem je navelo da je Općina 
Andrijaševci u obvezi kontaktirati i surađivati s nadležnim upravnim tijelom u Vukovarsko-
srijemskoj županiji i da Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje 
otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš Ministarstva zaštite okoliša i energetike ne 
sudjeluje u postupcima ocjene odnosno strateške procjene na lokalnoj razini. 
 
Općina Cerna (KLASA:351-01/18-01/04, URBROJ:2112/04-01-18/1 od 27.prosinca 
2018.godine) dala je mišljenje da da nije potrebno provoditi postupak ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 
razdoblje 2016.-2022.  
 
Općina Ivankovo (KLASA:351-02/18-01/10, URBROJ:2188/03-03/1-18-21 od 28.prosinca 
2018.godine) dala je mišljenje da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-
2022.  
 
Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, 
Vukovarsko-srijemske županije (KLASA:351-03/18-02/259, URBROJ:2196/1-14-01-19-4 od 
14. siječnja 2019. godine), dala je mišljenje da za Plan gospodarenja otpadom Općine 
Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022 nije potrebno provesti postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš i da je Plan gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 
2016.-2022. prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. 
 
Svoje mišljenje nije dostavila Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka te se prema članku 
70. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša, ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u roku od 30 



dana od dana primitka zahtjeva, smatra da nema potrebe za strateškom procjenom Plana 
gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022. 
 
 

IV. 
Značajke Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022. su takve 
da se može isključiti mogućnost značajnijih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i 
cjelovitost ekološke mreže te da nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu. 
 
Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13 i 105/15) rubno uz obuhvat 
Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022. nalaze se 
područja ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS): 
„HR2001414 Spačvanski bazen“ i Područje očuvanja značajna za ptice (POP):“ HR1000006 
Spačvanski bazen“.  
 
 

V. 
Općina Andrijaševci je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona 
o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša. 
 
 

VI. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
              OPĆINSKI NAČELNIK 
                       Damir Dekanić, dipl.ing.šum 
 
 
 
Prilog: 
    - Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje : 
 
1. Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80,  

10 000 Zagreb 
2. Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu 

okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, 32000 Vukovar, Županijska 9, 
3. Općina Cerna, Šetalište dr. F.Tuđmana 2. 32272 Cerna 
4. Općina Ivankovo, Bošnjaci 6, 32281 Ivankovo 
5. Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka 
6. Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica 

bana Josipa Jelačića 1, 32100 Vinkovci 
 


