
Temeljem odredbe članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 81/13, 

153/13,78/15,12/18), članka 5. Stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana 

i programa na okoliš (Narodne novine br. 03/17), Sporazuma o sufinanciranju uspostave 

sustava za provedbu mjera gospodarenja otpadom od 07.02.2018. godine i članka 51. Statuta 

Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“  br. 4/03, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), 

gradonačelnica Grada Pakraca, donosi  

 

 

ODLUKU 

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE 

UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LIPIKA I GRADA 

PAKRACA  ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE 

 

Članak 1. 

 

Donošenjem ove odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš (dalje u tekstu: postupak ocjene) Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada 

Pakraca za razdoblje 2017. – 2022. godine (dalje u tekstu: Plan gospodarenja otpadom). 

 

Članak 2. 

 

Nadležno tijelo za provedbu postupka  ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Plana gospodarenja otpadom je Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne 

djelatnosti Grada Pakraca. 

 

Članak 3. 

 

Postupak se provodi po zaprimljenom mišljenju Upravnog odjela za gospodarstvo i 

graditeljstvo Požeško-slavonske županije, KLASA: 351-03/18-01/7, UR.BROJ: 2177/1-06-

06/12-18-2, od 05. veljača 2018. godine, u kojem se navodi da je za Plan gospodarenja 

otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje 2017. – 2022. godine potrebno provesti 

postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene), a u 

skladu s odredbama članka 64. Stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša budući se tim planskim 

dokumentom određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini .  

 

Članak 4. 

 

Razlozi za donošenje Plana gospodarenja otpadom su sljedeći:  



- Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 

br. 94/13, 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati donošenje 

i provedbu plana gospodarenja otpadom.  

- Donošenjem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. 

godine (Narodne novine br. 3/17) važeći Plan gospodarenja otpadom Grada Pakraca i Grada 

Lipika za razdoblje od 2014. godine do 2020 godine potrebno je uskladiti s planom v išeg reda. 

 

Članak 5. 

 

Programska polazišta za donošenje Plana gospodarenja otpadom sadržana su u 

zakonodavnim okvirima Europske unije i Republike Hrvatske, dokumentima gospodarenja 

otpadom, prostorno-planskom dokumentacijom i pravnim aktima Grada Pakraca i Grada 

Lipika.  

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

gospodarenja otpadom koji nastaje na području Grad Pakraca i Grada Lipika. Temeljem 

analize postojećeg stanja i postavljenih ciljeva gospodarenja otpadom potrebno je odrediti 

mjere za unapređenje sustava gospodarenja otpadom. Plan gospodarenja otpadom obuhvaća 

teritorij određen administrativnim granicama Grada Pakraca i Grada Lipika, sve izvore i vrste 

otpada koji nastaju na tom teritoriju, a detaljno komunalni otpad.  

 

Članak 6. 

 

Osnovni ciljevi Plana gospodarenja otpadom proizlaze iz ocjene stanja gospodarenja otpadom 

i obvezama koje proizlaze iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 

2017. – 2022. godine, a to su: - unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom - 

unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada - sanirati lokacije onečišćene 

otpadom - kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti  - spriječiti nastanak divljih 

odlagališta otpada - povećati udio odvojeno prikupljenog otpada - smanjiti udio biorazgradivog 

otpada koji treba odložiti – unapređenje nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom.  

 

Članak 7. 

 

Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje 2017. – 2022. godine 

obuhvatiti će sustav gospodarenja otpadom na cjelokupnom području Grada Pakraca i Grada 

Lipika uspostavljanjem funkcionalnijeg sustava gospodarenja otpadom usklađenog sa 

standardima Europske unije s jednakim uvjetima i mogućnostima na cjelokupnom području 

Grada Pakraca i Grada Lipika. 

 

 

 



Članak 8. 

 

Radnje u postupku ocjene Plana gospodarenja otpadom provode se sukladno odredbama 

Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 81/13, 153/13, 78/15, 12/18), Uredbe o strateškoj 

procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 03/17) i Zakona o 

zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13) kako slijedi: 

1. Gradonačelnica Grada Pakraca, sukladno odredbi članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni 

utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene 

o potrebi strateške procjene Plana gospodarenja otpadom.  

2. Grad Pakrac putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za graditeljstvo i komunalne 

djelatnosti dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene tijelima i/ili  

osobama određenim posebnim propisima. Zahtjev se obavezno dostavlja Ministarstvu zaštite 

okoliša i energetike, Upravi za zaštitu prirode, koja u okviru postupka ocjene provodi 

prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode. 

3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Plana gospodarenja 

otpadom iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš te dostavljene dokumentacije, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima daju 

mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva 

dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za graditeljstvo i komunalne djelatnosti 

Grada Pakraca.  

4. Ukoliko Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada 

Pakraca ocjeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom koja je 

dostavila mišljenje iz točke 2. ovog članka. 

5. Ukoliko Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode ne isključi 

mogućnost negativnih utjecaja Plana gospodarenja otpadom na ciljeve očuvanja i cjelovitost 

područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene 

prihvatljivosti za ekološku mrežu, što znači da se obavezno provodi i postupak strateške 

procjene.  

6. Prije donošenja Odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, 

kojom Grad Pakrac utvrđuje da je za Plan gospodarenja otpadom potrebno ili nije potrebno 

provesti postupak strateške procjene, Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za 

graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca o provedenom postupku ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš pribavlja mišljenje Upravnog odjela za gospodarstvo i 

graditeljstvo Županije Požeško - slavonske, kojem dostavlja prijedlog odluke i cjelovitu 

dokumentaciju iz postupka ocjene.  

7. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan gospodarenja otpadom može imati značajan 

utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obavezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito 

bitne razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga 

III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.  

8. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan gospodarenja otpadom nema značajan utjecaj na 

okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz 

Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. Odluka 

mora sadržavati osnovne podatke o Planu gospodarenja otpadom i obrazloženje razloga zbog 

kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.  



 

Članak 9. 

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Plana gospodarenja otpadom prema ovoj 

Odluci sudjelovati će tijela i/ili osobe koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u 

postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, sukladno popisu iz Priloga II 

ove Odluke. 

 

Članak 10. 

 

Jedinstveni upravni odjela Grada Pakraca 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 br. 64/08).  

 

 

Članak 11. 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i bit će objavljena na službenoj internet stranici 

Grada Pakraca i Grada Lipika. 

 

 

KLASA: 351-01/18-01/3  

URBROJ: 2162-06/01-18-01 

Pakrac, 19.02.2018.g. 

 

 

 

GRADONAČELNICA:  

                                                                                  Anamarija Blažević, bacc.admin.publ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRILOG II. 

Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana 

gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje 2017. – 2022. godine, 

Klasa: KLASA: 351-01/18-01/3, URBROJ: 2162-06/01-18-01, od 19.02.2018. godine 

 

 

 

Tijela i/ili osobe koja će prema posebnim propisima 

sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Plana gospodarenja otpadom 

Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje 2017. – 2022. godine 

 

 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 

Zagreb,  
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 

gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,  
3. Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo , Županijska 7, 34000 

Požega 
4. Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska 
5. Općina Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani 

6. Grad Kutina, Trg Kralja Tomislava 12, 44320 Kutina 

7. Grad Garešnica, Vladimira Nazora 20a, 43280 Garešnica 
8. Općina Sirač, Stjepana Radića 120/1, 43451 Sirač 
9. Općina Dežanovac, Dežanovac 288, 43500 Daruvar 
10. Općina Cernik, Frankopanska 117, 35400 Nova Gradiška 

11. Općina Brestovac, Požeška 76, 34322 Brestovac 
12. Pakrac-plin d.o.o., Ulica Križnog puta 18, Pakrac 

13. Vode Lipikd.o.o., Ulica Križnog puta 18, Pakrac 
14. Komunalac d.o.o. , Ulica Križnoga puta 18, Pakrac 

 

 


