
Službene novine Općine Nova Kapela 

20. rujna 2017 

 

 
- 1 - 

 

SLUŽBENE NOVINE  OPĆINE 
NOVA KAPELA 

 

Nova Kapela, 20.rujna 2017. godine Broj 22 ISSN 1849-6288   
 
 

SADRŽAJ 
 

AKTI NAČELNIKA 
 
 

1. Odluka   kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja „Plana 

gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine“ na 

okoliš……………………………………………………..………………………………………………………………………..2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

20. rujna 2017 

 

 
- 2 - 

 

 

 

 
Na temelju članka 64. stavka 3.Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), u 
daljnjem tekstu: Zakon, članka 31. stavka 4.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš („Narodne novine" broj 03/17), u daljnjem tekstu: Uredba, te članka 47. Statuta 
Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 04/14),nakon provedenog 
postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Nova 
Kapela za razdoblje od 2017. do 2022. godine načelnik Općine Nova Kapela donosi: 
 

ODLUKU 
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja „Plana gospodarenja 

otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine“ na okoliš 
 

I. 
Načelnik Općine Nova Kapela donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe 
strateške procjene utjecaja „Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 
2022.godine“ na okoliš KLASA: 351-02/17-01/02; URBROJ:2178/20-01-01-17-9 od 07. travnja 
2017.godine (u daljnjem tekstu: postupak ocjene). 
 
U postupku ocjene utvrđeno je da „Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 
2017. do 2022.godine“(u daljnjem tekstu: Plan) neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu 
čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Strategije na okoliš. 
 

II. 
 
Općina Nova Kapela je nakon provedenog postupka, prije donošenja Odluke u postupku 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš „Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela 
za razdoblje od 2017. do 2022.godine“ zatražila i ishodila mišljenje o 
provedenom postupku od Brodsko-posavske županije - Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i 
zaštitu okolišakoje se očitovalo da je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
„Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine“ proveden 
sukladno zakonskim propisima:  (KLASA: 351-02/17-01/07, URBROJ: 2178/1-03-17-12 od 14.rujna 
2017.godine ) 

 
 

III. 
Osnovni razlozi za pokretanje  izrade „Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 
2017. do 2022. godine“ : 

- dosadašnji „Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2011. do 2019. 
godine“ ne sadrži sve propisane stavke (točka1.-11-) iz članka 21.stavak 1. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom –(Narodne novine, broj 94/13)- Nalaz Inspekcije zaštite okoliša od 
29.07.2016. 

- Donošenje „Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2016. do 2022. godine“ 
- Strateški dokument potreban za učinkovito gospodarenje otpadom na području općine Nova 

Kapela. 
 
Osnovni ciljevi „Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022. godine“: 
1. Sprječavanje nastanka otpada 
2. Povećanje iskorištenja korisnih sirovina 
3. Unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada 
4. Smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže na neusklađena odlagališta 
5. Smanjenje količina biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada 
6. Unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom 
 
 

IV. 
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina Nova Kapela je zatražila mišljenja tijela 
i/ili osoba određenih posebnim propisima. 
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Zaprimljena su sljedeća mišljenja tijela i/ili osoba: 
 
*MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 
gospodarenje otpadom 
   ( KLASA:351-03/17-04/725; URBROJ:517-06-2-1-2-17-2 od 03. svibnja 2017.) 
Ne sudjeluju u postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi strateške procjene na 
lokalnoj razini. 
 
*MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE   ( KLASA:612-07/17-58/139; URBROJ:517-07-2-1-1-
17-3 od 16. lipnja 2017.) 
Da za planirani Plan gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2020.g. ne treba 
provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanje prirode ( 
bioraznolikost,zaštićena područja) i da je planirani Plan gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za 
razdoblje od 2017. do 2020.g prihvatljiv za ekološku mrežu. 
 
*BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA,Upravni odjel za komunalno gospodarsvo i zaštitu okoliša  
( KLASA:351-01/17-01/07; URBROJ:2178/1-03-17-7 od 21. travnja 2017.) 
Navedeni predmetni Plan neće imati vjerovatno značajan utjecaj na okoliš i nema potrebe za 
provedbom postupka strateške procjene. 
 
 
*POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo  
( KLASA:351-03/17-01/11; URBROJ:2177/1-06-06/12-17-2 od 20. travnja 2017.) 
Mišljenje da je provedba „Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 
2022.godine“ na okolišneće imati značajnih negativnih utjecaja na sastavnice okoliša te da stoga nije 
potrebno provesti  stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 
 
*GRAD POŽEGA, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje  
( KLASA:351-03/17-01/2; URBROJ:2177/07-01-05/01-17-2 od 14. travnja 2017.) 
Mišljenje da nije navedeni Plan nema vjerojatan značajni utjecaj na okoliš na području sudjedne jedinice 
lokalne samouprave –Grada Požege te daju mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja 
na okoliš za „Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine“  
 
*OPĆINA ČAGLIN,  
( KLASA:351-02/17-01/5; URBROJ:2177/03-03-17-2 od 15. svibnja 2017.) 
Mišljenje da je za donošenje Plana gospodarenja otpadom nije potrebno provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš. 
 
*OPĆINA PODCRKAVLJE, Načelnik 
( KLASA:351-01/17-01/3; URBROJ:2178/13-02-17-2 od 12. travnja 2017.) 
Mišljenje da za „Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine“ 
nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, budući da je „Plana gospodarenja 
otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine“ takve prirode da njegova provedba 
ne može imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš u Općini Podcrkavlje. 
 
*OPĆINA SIBINJ, 
( KLASA:351-01/17-01/13; URBROJ:2178/08-03-17-2 od 27. travnja 2017.) 
Općina Sibinj nema nikakvih primjedbi ili uvjeta koji bi zahtjevali potrebu provedbe strateške procjene 
utjecaja „Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine“. 
 
*OPĆINA ORIOVAC, 
( KLASA:363-01/17-01/25; URBROJ:2178/10-04-17-2 od 25.04. 2017.) 
Podržavamo nastajanje i brigu Općine Nova Kapela vezanu za gospodarenje otpadom, samim time i zaštitu 
okoliša na svom području, ali ne postoji potreba strateške procjene utjecaja „Plana gospodarenja otpadom 
Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine“ na okoliš. 
 
*OPĆINA BRODSKI STUPNIK 
( KLASA:351-01/17-01/05; URBROJ:2178/03-01-17-2 od 10.07. 2017.) 
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Općina Brodski Stupnik nema primjedbi na Plan gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje 
od 2017. do 2022.godine“ i njegovim ciljevima, niti uvjeta koji bi uvjetovali provedbu strateške procjene 
utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela. 
 
*HEP d.o.o –ELEKTRA Slavonski Brod- 401001/2752/17/LS/0Š od 21.04.2017. 
Postojeća i planirana infrastruktura elektroenergetike Općine Nova Kapela prikazana je u PPUO Nova 
Kapela. Održavanje postojećeih ečlektroenergetskih objekata na području Općine Nova Kapela vršimo 
prema planu i programu rada održavanja. 
 
*HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.ZAGREB-85/16,1.3.1.Gl. od 21.01.2016. 
Strateški ciljevi i mjere „Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 
2022.godine“ ne utječu negativno na okoliš, te nije potrebna provedba postupka strateške procjene za 
„Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine“.  
 
*ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Slavonski Brod 
( KLASA:024-01/17-01/252; URBROJ:2178/1-10-17-02 od 18. travnja 2017.) 
Mišljenje da za područje nadležnosti ove uprave nije potrebna provedba strateške procjene utjecaja na 
okoliš. 
 
*HRVATSKE  CESTE d.o.o., ZAGREB 
( KLASA:351-01/17-01/04; URBROJ:345-220/20-2017.-3/SB od 02.05.2017.  
Mišljenja su da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 
 
 
*HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. , ZAGREB -br. 4211-100-477/17 od 13.04.2017 
Obzirom da Hrvatske autoceste na području Općine Nova Kapelane planiraju izgradnju novih koridora 
autoceste, mišljnja su da za područje djelokruga koje je u nadležnosti Hrvatskih autocesta, nema potrebe 
za provedbom Strateške procjene utjecaja na okoliš „Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za  
razdoblje od 2017. do 2022.godine“. 
 
 
*MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA –PU BRODSKO-POSAVSKA  
   Br. 511-11-04-9/4-3021/1-17 od 14.04.2017. 
Policijska uprava  brodsko-posavska neće sudjelovati u postupku provedbe procjene utjecaja na okoliš te 
stoga neće izdavati mišljenje za predmetni starteški razvojni program Općine Nova Kapela 
 
 
Za mišljenja koja do dana s nisu zaprimljena, sukladno članku 70.st.2. Zakona o zaštiti okoliša, smatra se 
da nemaju posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u „Planu 
gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine“. 
 
Tijela kojima je upućen Zahtjev za davanjem mišljenja, a nisu dostavili svoja mišljenja su: 
*Hrvatske vode,VGI „Šumetlica-Crnac“ 
*Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Nova Gradiška, 
*Općina Staro Petrovo Selo, 
*Općina Davor, 
*Općina Bebrina 
*Grad Pleternica 
 

V. 
 
Sukladno, zakonskim odredbama Plan gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela usklađen je s 
planovima višeg reda. Prikupljenjem mišljenja tijela u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš, pozitivna su i izražavaju stav da ne treba provoditi postupak strateške procjene utjecaja 
na okoliš.  
 
Odluku kojom se utvrđuje da za Plan gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela nije potrebno provesti 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš, donio je načelnik općine Nova Kapela na temelju provedenog 
postupka ocjene o potrebi strateške procjene, sukladno privavljenim mišljenjima tijela i osoba određenih 
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posebnim propisom te kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnogutjecaja na okoliš navedenih u prilogu 
II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i to kako 
slijedi:   
 
Kriteriji za utvrđivanje vjerotno značajnog utjecaja na okoliš osobito su: 
 
1. Značajke Plana gospodarenja otpadom općine Nova Kapelaosobito u odnosu na:  
 

a) Stupanj do kojeg plan i program određuje okvir za zahvate i druge aktivnostii to u odnosu na 
lokaciju,vrstu,veličinu i operativne uvjete ili po alociranju izvora 

Plan gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela predstavlja dokument općeg karaktera koji definira okvir 
razvojnih projekta koji se planiraju provesti do kraja 2022.godine, ali s nedostatnom razinom 
definiranosti planiranih zahvata s obzirom na lokaciju, veličinu, operativne uvjete, te izvore financiranja. 
Za svaki pojedinačni planirani projekt Općina Nova Kapela će pristupiti izradi projektno-tehničke 
dokumentacije koja će detaljno specificiratilokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete provedbe, te 
provesti odgovarajuće postupke sukladno posebnim propisima. 
 

b) Stupanj do kojeg plan i program utječe na druge planove ili programe, uključujući i one u 
hijerarhiji 

Plan gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela predstavlja razvojni dokument lokalnog karaktera koji 
prati smjernice viših razina, te će implementacijom istog doprinjeti ostvarenju ciljeva i prioriteta 
definiranim dokumentima više razine hijerarhije. 

c) Pogodnosti strategije olana ili programa za uključivanje pitanja zaštite okoliša, osobito s ciljem 
promicanja održivog razvoja.  

Kao razvojni dokument koji definira smjernice gospodarenja otpadom, Plan uključuje i pitanje zaštite 
okoliša, a posebice je usmjeren na analizu, ocjenu stanja i aktivnosti u gospodarenju otpadom na području 
općine Nova Kapela , s ciljem promicanja sveobuhvatnog razvoja područja zaštite okoliša. 
 

d) Okolišni problemi koji su preposznato Planom gospodaarenja otpadom 
Okolišni problemi koji su prepoznati Planom gospodarenja otpadomodnose se na daljni razvoj sustava 
gospodarenja otpadom na području općine Nova Kapela. 
 

e) Važnost Plana gospodarenja otpadom općine Nova Kapela za primjenu propisa Zajednice u 
području zaštite okoliša ( npr. Strategija,plan ili program koji se odnosi na gospodarenje otpadom 
ili zaštitu voda) 

Plan gospodarenja otpadom općine Nova Kapela značajan je za implementaciju propisa na razini EU u 
području zaštite okoliša. Definirani prioriteti i ciljevi Plana uključuju aktivnosti kojima se potiče 
gospodrenje otpadom na održiv i okolišno prihvatljiv način poput primnene razvrstavanja otpada, nabave 
mobilnog recirklažnog dvorišta te uvođenje nacionalnih i europskih standarda u gospodarenju otpadom. 
 
 
2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba Plana gospodarenja otpadom može utjecati, 
posebice u odnosu na: 
 
a) vjerojatnost, trajanje,učestalost i povratnost (reverzibilnost) utjecaja 
Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela dugoročno gledano imati će kontinuiran 
pozitivan utjecaj na okoliš i kvalitetu života na području općine. 
 
b) kumulativnu prirodu utjecaja 
Kumulativna priroda utjecaja provedbe Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela biti će 
vidljiva ponajprije kroz zaštićene i očuvane zatečene resurse koji će se održivim korištenjem odredbi 
Plana ostati budućim generacijama bez ugrožavanja okoliša. 
 
c) prekograničnu prirodu utjecaja 
Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela neće uzrokovati potencijalne negativne rizike 
za ljudsko zdravlje i okoliš. 
 
d) veličinu i područje prostiranja utjecaja ( zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će vjerovatno 
djelovati ) 
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S obzirom da je Plan gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela izrađen i usmjeren isključivo za područje 
općine Nova Kapela kao jedinice lokalne samouprave koja prema popisu stanovništav iz 2011.godine broji 
4 202 stanovnika, provedba istog imati će direktan i indirektan utjecaj isključivo na zemljopisno područje 
u okvirima granica općine. 
 
f) vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog: 
 
g) posebnih prirodnih obilježja i kulturno.povijesne baštine 
Plan gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela imati će pozitivne utjecaje na očuvanje prirodnih 
obilježja i kulturno-povijesne baštine jer upravo njegovom provedbom doprinosi istom. 
 
h) ekološke mreže 
Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela indirektno će pozitivno utjecati na ekološku 
mrežu na području općine, spriječavanjem daljnjeg eventualnog zagađenja organiziranjem gospodarenja 
otpadom na način koji je primjeren i u skadu sa svim standardima očuvanja prirode i prirodnih resursa. 
 
i) Prekoračenje standarda kakvoće okoliša ili vrijednosti 
Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela kao i zahvata obuhvaćenim istim neće biti u 
najmanjoj mjeri uzrokovana potencijalna prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti. 
 
j) intezivnog korištenja zemljišta 
Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela neće za posljedicu imati intezivno korištenje 
zemljišta. 
 
k) utjecaji na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj, međunarodnoj razini ili 
razini zajednice. 
Iako se na području općine Nova Kapela nalazi dio područja ekološke mreže NATURA 2000-zaštićeno 
područje-značajni krajobraz provedba Plana gospodarenja otpadom odnosno niti jedna aktivnost neće 
utjecati na predmetno područje. 
 
 

VI. 
Općina Nova Kapela će 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. 
 
 

VII. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Nova 

Kapela. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 351-01/17-01/03 

URBROJ: 2178/20-01-01-17-04 

Nova Kapela 20. rujna  2017. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan  Šmit v.r. 
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