
 

 

R E P U B L I  K A    H R V A T S K A 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 363-01/17-01/04 
URBROJ: 2188/06-01-20-41 
Nijemci, 20. studenog 2020. godine 
 
 
 Temeljem članka 29. Statuta Općine Nijemci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 
županije 04/13, 03/18, 03/19, 03/20), Općinsko vijeće Općine Nijemci na svojoj 32. sjednici, 
održanoj dana 20. studenog 2020. godine donosi: 
 
 
 

ODLUKU 
 
I 

 Usvaja se Plan gospodarenja otpadom Općine Nijemci za razdoblje 2020. – 2026. godine, 
izrađen od tvrtke Eko menadžment d.o.o. za zaštitu okoliša iz Vinkovaca. 
 
 

II 
 Plan gospodarenja otpadom Općine Nijemci za razdoblje 2020. – 2026. godine nalazi se u 
privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

 
 

III 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku 
Vukovarsko-srijemske županije. 
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OBRAZLOŽENJE 
 
1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
Pravni temelj za donošenje sadržan je u članku  21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članku 29. Statuta Općine Nijemci (Službeni vjesnik 
Vukovarsko-srijemske županije 04/13, 03/18, 03/19, 03/20) 
 
2. NADLEŽNOST 
Općinsko vijeće 
 
3. OBRAZLOŽENJE 
Temeljem članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom 
jedinice lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 
Plan gospodarenja otpadom Općine Nijemci za razdoblje od 2020. - 2026. godine ( u daljnjem tekstu: Plan) 
izrađen je u skladu sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. 
godine, kao planom višeg reda i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 
94/13, 73/17, 14/19, 98/19). 
Općina Nijemci je sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom od Službe za 
prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije zatražila prethodnu 
suglasnost na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Nijemci za razdoblje 2020. – 2026. godine. 
Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije izdala je 
prethodnu suglasnost na prijedlog Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2020. – 2026. godine, te 
utvrdila da je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene, te da je člankom 26. stavak 
1. Zakona o zaštiti prirode propisano da se za strategije, planove i programe za koje je posebnim propisom 
kojim se uređuje zaštita okoliša određena ocjena o potrebi strateške procjene, prethodna ocjena 
prihvatljivosti strategije, plana i programa za ekološku mrežu se obavlja u okviru postupka ocjene o 
potrebi strateške procjene. 
Po donošenu Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana 
gospodarenja otpadom Općine Nijemci za razdoblje 2020. – 2026. godine na okoliš, ista je sa nacrtom 
Plana gospodarenja otpadom Općine Nijemci za razdoblje 2020. – 2026. godine i popunjenim obrascem iz 
Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plan i programa na okoliš dostavljena 
nadležnim tijelima radi davanja mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške 
procjene Plana gospodarenja otpadom Općine Nijemci za razdoblje 2020. – 2026. godine na okoliš. 
Nadležna tijela su imala 30 dana za dostavu mišljenja. 
Po dostavljenim mišljenjima, ista su dostavljena Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša 
Vukovarsko-srijemske županije radi izdavanja mišljenja o provedenom postupku ocjene, odnosno 
strateške procjene Plana gospodarenja otpadom Općine Nijemci za razdoblje 2020. – 2026. godine na 
okoliš. 
Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije izdala je mišljenje 
da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja predmetnog plana na okoliš proveden 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode, Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 
Po dostavljeno mišljenju općinski načelnik Općine Nijemci donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije 
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Nijemci za 
razdoblje 2020. – 2026. godine. Ista je objavljena na web stranici Općine Nijemci i u Službenom vjesniku 
Vukovarsko-srijemske županije. 
Usporedno je radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, a temeljem članka 22. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom, nacrt Plana bio postavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana, te je bio 
objavljen i dostupan na mrežnim stranicama općine Nijemci. Za vrijeme trajanja Javnog uvida nije 
zaprimljeno niti jedno mišljenje, primjedba ili prijedlog o čemu je sačinjeno Izvješće o provedenom 
javnom uvidu, koje je objavljeno na istim stranicama.  
 
Plan gospodarenja otpadom Općine Nijemci izradila je tvrtka  Eko menadžment d.o.o. za zaštitu okoliša iz 
Vinkovaca 
Slijedom svega navedenog, predlaže se Općinskom vijeću Općine Nijemci da donese  Odluku o usvajanju 
Plana gospodarenja otpadom Općine Nijemci za razdoblje od 2020. - 2026. godine. 
 

 


