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1 Uvod 

Zahvat na koji se odnosi Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene 
utjecaja zahvata na okoliš je Zona malog gospodarstva općine Sibinj.   

 

NOSITELJ ZAHVATA: Općina Sibinj 

SJEDIŠTE: 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj 

TEL: +385 (0) 35 425 298 

E-MAIL: opcina.sibinj@sb.t-com.hr 

OIB: 84310475838 

MBS: 2585677 

IME ODGOVORNE 
OSOBE: 

Josip Pavić, univ.spec. oec., načelnik općine Sibinj 

 

Ovim elaboratom sagledan je predmetni zahvat na temelju tehničkog opisa Glavnog 
projekta - Građevinski projekt niskogradnje: Izgradnja prometnica u zoni malog 
gospodarstva Općine Sibinj, kojeg je izradila tvrtka MIG d.o.o. za geodetske i poslovne 
usluge, Trg pobjede 12/1 35 000 Slavonski Brod, u svibnju 2022. godine.   

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) (Prilog II., Popis 
zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje 
je nadležno Ministarstvo), predmetni zahvat pripada kategoriji: 

9.4. Industrijske zone površine 5 ha i više 

 
 
Nositelj zahvata temeljem navedenih odredbi podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš, čiji je sastavni dio ovaj Elaborat zaštite okoliša. 

Elaborat zaštite okoliša izradila je tvrtka VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191c, Zagreb, koja je 
ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno Rješenju Ministarstva 
gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I 351–02/15–08/20, URBROJ: 517-05-1-2-
21-15 od 23. prosinca 2021. godine) (u prilogu1 ), pod točkom 2. Izrada studija o utjecaju 
zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o 
utjecaju na okoliš.

 
1 Ovlaštenje tvrtke Vita Projekt d.o.o. za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša 
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2 Podaci o zahvatu 

2.1 Geografski položaj 

Prema upravno-teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske, zahvat se nalazi na području 
Brodsko-posavske županije, u Općini Sibinj, na katastarskim općinama k.o. Slobodnica i 
k.o. Gromačnik  (Tablica 1, Slika 1 do Slika 3). 

Prema uvjetno homogenoj (fizionomskoj) regionalizaciji Republike Hrvatske, zahvat se 
nalazi u Hrvatsko panonsko-peripanonskom prostoru, u cjelini Istočnog preipanonskog 
prostora, odnosno daljnjom raščlambom na području Istočne srednjoslavonske (brodske) 
Posavine. Istočno srednjoslavonska (brodska) Posavina, kao i Zapadna, ima gotovo istu 
zonalnu strukturu južnije od hrpta Dilj gore, no poprečno položen proboj doline savske 
pritoke Orljave prekida zonalni kontinuitet prema zapadu. U središnjem dijelu naplavni 
polojski pojas uz Savu je najuži pa je gradsko tkivo izraslo i razvilo se na prigorskoj, staroj 
i mlađoj terasnoj ravni te suženoj aluvijalnoj zoni. Diljsko prigorje obilježavaju ocjediti 
prisojni gorski rub i terasna suženja, dok je posavska brodska ravnica ravničarski prostor 
s posebno istaknutim polojem Save te jasno izdvojenim zapadnim i istočnim sektorom na 
najnižoj razini regionalne raščlambe (Magaš, 2013). 

 
Tablica 1. Podaci o lokaciji zahvata 

JEDINICA REGIONALNE SAMOUPRAVE: Brodsko-posavska županija  

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE: Općina Sibinj 

NASELJA: Slobodnica i Gromačnik 

KATASTARSKA OPĆINA: k.o. Slobodnica i k.o. Gromačnik 

KATASTARSKE ČESTICE: 
k.č. 3494/6, 3545/8, 3721/1, 3721/7 k.o. 
Slobodnica i 1226/23, 1227/6, 1227/7, 1228/5, 
1228/6, 1265/3, 1267/4 k.o. Gromačnik 
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Slika 1. Gradovi i općine na širem području zahvata 

 

 
Slika 2. Lokacija zahvata (TK 25), M 1:25.000 
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Slika 3. Lokacija zahvata (DOF), M 1:15.000 
 

2.2 Postojeće stanje na području zahvata 

Zona malog gospodarstva Sibinj smještena je u jugoistočnom dijelu općine Sibinj uz 
granicu s gradom Slavonskim Brodom. Lokacija zahvata se nalazi južno od autoceste A3 i  
državne ceste D-525.  

Na lokaciji zahvata nalaze se postojeći makadamski putevi pravilnih pružanja. Cijeli teren 
je u blagom uzdužnom nagibu prema jugu i istoku zone. Širina postojećih makadamskih 
putova varira, najčešće se kreće u iznosima od 3,50 do 4,50 m.  Odvodnja je riješena 
cestovnim kanalima, koji se spajaju na dva kanala većeg kapaciteta i koji imaju pad prema 
jugu. Kanali su djelomično zamuljeni i zatravnjeni. Uz zapadni odvojak izvedeno je 
zacjevljenje kanala duljine oko 154 m. Bankine su travnate i neuređene, dok prometna 
signalizacija nije izvedena. Čitava površina Zone malog gospodarstva Sibinj je Prostornim 
planom uređenja Općine Sibinj namijenjena za gospodarsku proizvodno-poslovnu 
namjenu.  

Unutar obuhvata zahvata nalazi se hala proizvodnog pogona za procesnu industriju 
trgovačkog društva Čepo d.o.o.  

Na slici u nastavku prikazano je postojeće stanje makadamskih cesta na lokaciji zahvata 
(Slika 4).  
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Slika 4. Postojeće stanje s prikazom makadamskih cesta na lokaciji zahvata 
 

2.3 Opis glavnih obilježja zahvata 

Uvod 

Predmetni zahvat se odnosi na izgradnju gospodarske zone proizvodno-poslovne namjene 
na području naselja Slobodnica i Gromačnik u Općini Sibinj naziva Zona malog 
gospodarstva Sibinj. Zahvat zauzima površinu od 32,6 ha te obuhvaća i izgradnju 
prometne infrastrukture s potrebnim pratećim instalacijama (elektroinstalacije, 
elektronička komunikacijska infrastruktura, vodovodne instalacije, plinske instalacije) na 
području obuhvata zone. Radovi na izgradnji potrebne infrastrukture za opremanje zone 
koji uključuju:  

- izgradnju prometnica,  
- odvodnju,  
- uređenje građevne čestice i zelenih površina,  
- postavljanje prometne signalizacije,  
- ugradnja instalacija (EK instalacije, EKI instalacije, vodovodne i plinske instalacije). 

Na slici u nastavku (Slika 5) nalazi se prikaz lokacije zahvata u odnosu na obuhvat 
Urbanističkog plana uređenja zone malog gospodarstva za Općinu Sibinj.  
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Slika 5. Odnos obuhvata zahvata s obuhvatom UPU Zone malog gospodarstva Sibinj 
 

Korištenje i namjena površine Zone malog gospodarstva Sibinj 

Uvjeti izgradnje i namjena površina predmetne zone malog gospodarstva određeni su 
Urbanističkim planom uređenja Zone malog gospodarstva za općinu Sibinj („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 16/04., 05/09. i 27/10.). Na području predmetne 
zone malog gospodarstva Sibinj izdvojene su sljedeće namjene površina:  

1. Gospodarska namjena  
- proizvodna namjena (I) 
- poslovna namjena (K) 
- poslovna namjena komunalno servisna (K3) 
- gospodarska namjena ugostiteljsko turistička – motel (T1) 
2. Zaštitne zelene površine (Z) 
3. Površine infrastrukturnih sustava (IS) 
4. Javni parking i garaža (P)  
5. Vodene površine – melioracijska kanalska mreža 

Urbanističkim planom uređenja na području označenom poslovno komunalno servisnom 
namjenom (K3) ucrtana je lokacija planirane benzinske postaje, dok za ostatak površina 
nisu detaljnije definirani drugi planirani zahvati. 

         obuhvat zahvata 

         obuhvat UPU-a 
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Uvjeti građenja prema Urbanističkim planom uređenja Zone malog gospodarstva za općinu 
Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 16/04., 05/09. i 27/10.) su 
navedeni u nastavku.  

U proizvodnu namjenu (I) spadaju industrijski, obrtnički, zanatski, gospodarski pogoni svih 
vrsta, skladišni prostori, poslovne, upravne i trgovačke građevine.  

U gospodarsku poslovnu namjenu (K) spadaju poslovni, upravni, uredski, trgovački i 
uslužni sadržaj, gradske robne kuće, proizvodnja bez negativnog utjecaja na okoliš, 
komunalno-servisni i prateći skladišni prostori, poslovni hoteli, veliki trgovački centri i veliki 
trgovački pogoni koji svojom vrstom, položajem i opsegom bitno utječu na urbanistički 
razvoj. 

U gospodarsku komunalno servisnu namjenu (K3) spada benzinska postaja s pratećim 
sadržajem. Benzinske postaje mogu imati prateće sadržaje u funkciji cestovnog prometa.  

Na površinama gospodarske namjene pretežno proizvodne (I) i pretežno poslovne (K) 
mogu se graditi i:  

- prodavaonice, izložbeno-prodajni saloni i slični prostori i građevine, 
- ugostiteljske građevine i građevine za zabavu, 
- prometne građevine, javne garaže, sportsko-rekreacijske površine i rasadnici, 
- Uredski prostori, istraživački centri i građevine javne i društvene namjene i drugi 

sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu, 
- građevine za malo poduzetništvo, 
- benzinske postaje.  

U ugostiteljsko turističku namjenu (T) spadaju hoteli, moteli, ugostiteljske i sportske 
građevine i slično.  

Minimalna površina građevinske čestice površina navedenih namjena je 2.000 m2. 
Minimalna širina parcele je 30 m. Maksimalna površina građevinske čestice nije određena. 
Maksimalna etažnost građevine je P0+P+1+Pt. Maksimalna visina građevine od kote 
zaravnatog terena do kote vijenca za građevine kod pretežno industrijske i pretežno 
poslovne namjene je V=12 m. Iznimno visina građevine može biti i viša ako to zahtjeva 
tehnološki proces ili drugi razlozi i ako se dokaže opravdanost u pojedinoj građevini ili 
njenom dijelu. Minimalna udaljenost slobodnostojećih građevina do međa susjednih 
građevinskih čestica je 3 m. Minimalna udaljenost građevina (građevinski pravac) od 
regulacijske linije prometnica kao i minimalna udaljenost između susjednih građevina 
iznosi 8 m.  

Izgrađenost građevne čestice u zoni malog gospodarstva Sibinj kod proizvodne (I), 
poslovne (K) i ugostiteljsko turističke (T1) namjene ne smije biti veća od 60% tlocrtne 
površine čestice, dok kod poslovne komunalno servisne namjene (K3) izgrađenost ne smije 
biti veća od 20 % tlocrtne površine čestice 

Unutar prostora navedenih namjena zemljišta (I, K, K3, T) mogu se izvoditi građevine: 
portirnice, parkirališta, interne prometnice, i prostori za manipulaciju te uređenje površine 
zelenila.  

Minimalno 20% površine građevne čestice treba biti ozelenjeno i odgovarajuće 
hortikulturno uređeno.  
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Prometnice  

Na osnovu važećeg Urbanističkog plana uređenja Zone malog gospodarstva općine Sibinj 
projektirana je cestovna mreža zone. Cestovna mreža sastoji se od sljedećih elemenata:  

- glavne ulice koja počinje sa zapadne strane zone i vodi do spoja na županijsku cestu 
Ž4207 ukupne duljine oko 878 m,  

- zapadnog odvojka koji se pruža od jugoistočnog dijela zone do spoja na državnu 
cestu D525, ukupne duljine oko 314 m,  

- južnog odvojka 1, koji se pruža u smjeru sjever - jug, spaja se na glavnu ulicu, a 
završava okretištem i ukupne je duljine oko 180 m, 

- južnog odvojka 2, koji se pruža u smjeru sjever - jug, spaja se na glavnu ulicu, a 
završava okretištem i ukupne je duljine oko 182 m,  

- istočnog odvojka, koji se pruža u smjeru sjever - jug, spaja se na glavnu ulicu, a 
završava okretištem i ukupne je duljine oko 301 m,  

- sjevernog odvojka, koji se pruža u smjeru sjever - jug, spaja se na glavnu ulicu, a 
završava okretištem i ukupne je duljine oko 98 m.  

Prema urbanističkom planu projektirana je cesta širine 7,0 m sa pripadajućim proširenjima 
za spojeve na priključne ceste. Rubovi kolnika se uređuju upuštenim rubnjacima 25/15 cm.  
Odabrana je projektna brzina od 50 km/h. 

Kolnička konstrukcija ceste 

S obzirom na namjenu ceste presjek kolničke konstrukcije ceste sadržavati će: 

- 4,0 cm AC 11 SURF, 
- 9,0 cm AC 32 BASE,  
- 45,0 cm tamponski sloj od drobljenog kamenog agregata 0/60 mm, Ms=80 N/mm2,  
- uređena posteljica Ms=20 N/mm2.  

S obzirom na namjenu presjek kolničke konstrukcije pješačke staze sadržavati će:  

- 5,0 cm AC 11 SURF, 
- 35,0 cm tamponski sloj od drobljenog kamenog agregata 0/60 mm, MS=60 N/mm2, 
- uređena posteljica MS=20 N/mm2.   

Osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti 

Temeljem Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti (NN 78/2013), projektirana cesta će biti ravna, bez denivelacija, 
kao i kontakt između prometnice i kolnih prilaza.  

Odvodnja 

Na području zone malog gospodarstva Sibinj nastajati će oborinske, otpadne sanitarne i 
otpadne tehnološke vode.   

Odvodnja oborinskih voda s prometnica i pješačkih staza izvodi se poprečnim i uzdužnim 
nagibom prema slivnicima koji će se spojiti na projektiranu kanalizacijsku mrežu te preko  
separatora upustiti u postojeće kanale. Na završetku cijevi potrebno je izvesti žablje 
poklopce. Unutar zone projektirana su tri separatora. Na propustima se izvode okomiti 
betonski čeoni zidovi, a uz propuste izvodi betonska obloga kanala obostrano min. 2,0 m. 



d.o.o. 
za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša 

Zagreb ▪ Ilica 191c ▪ www.vitaprojekt.hr 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 
ZA ZAHVAT: Zona malog gospodarstva Sibinj, Brodsko-posavska županija Str. 12 od 98 

 
  

Sanitarne otpadne vode prikupljati će se planiranom sanitarnom odvodnjom. Zahvatom su 
predviđeni koridori sanitarne odvodnje sa sjeverne strane glavne ulice te sa istočnih strana 
odvojaka. Ukupna duljina predviđenih koridora iznosi oko 1.950 m. Spoj planirane 
sanitarne odvodnje na postojeći sustav javne odvodnje otpadnih voda predviđen je sa 
sjeverne strane županijske ceste Ž-4207. Sustav odvodnje otpadnih voda zone malog 
gospodarstva Sibinj spojit će se na sustav javne odvodnje aglomeracije Slavonski Brod s 
krajnjim pročišćivanjem na uređaju za pročišćivanje otpadnih voda Slavonski Brod 
kapaciteta 80.000 ES.  

U zoni malog gospodarstva Sibinj, s obzirom na namjenu, planirani su zahvati ugostiteljsko 
turističke djelatnosti te industrijski pogodni kojima nastaju tehnološke otpadne vode. S 
obzirom da za predmetnu zonu malog gospodarstva Sibinj nije poznato do kakvih će 
tehnoloških procesa doći, ovisno o vrsti i kapacitetu planiranih zahvata, za njih će se 
provesti posebni postupci procjene utjecaja na okoliš u kojima će biti obrađeno pitanje 
zbrinjavanje tehnoloških otpadnih voda te će za iste u daljnjim fazama projektiranja biti 
ishođene vodopravne i druge potrebne dozvole vezane za zbrinjavanje otpadnih voda.   

 

Uređenje građevne čestice i zelenih površina 

Izvođač radova će na uređenju okoliša gradilišta popraviti i urediti prometnice koje je 
koristio za vrijeme izgradnje, odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora 
te očistiti gradilište od smeća i otpadaka. 

Planirano je zatravnjivanje zelenih površina. Humusni materijal će se laganim valjkom 
razastrti u sloju debljine 20 cm. U slučaju vrućeg vremena zasijane površine će se vlažiti. 
Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavine trave odabire se u 
ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Nakon izrade humusnog 
sloja i travnate vegetacije, površine će se njegovati do konačnog rasta, a prema potrebi 
pokositi 1-2 puta.  

Prometna signalizacija 

Prometna signalizacija se izvodi sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i 
signalizaciji na cestama (NN 92/19). 

Prometni znakovi se pričvršćuju na čelične stupove zaštićene od korozije. Potrebno je 
pričvrstiti znakove na stup na način da je onemogućeno njihovo  zakretanje oko osi stupa 
te ih je potrebno zakrenuti za oko 5 % u odnosu na os ceste, radi sprečavanja refleksije a 
u svrhu sigurnosti prometa. Na isti stup postavljen u bet. temelj C20/25 može se postaviti 
najviše dva znaka. 

Horizontalnu prometnu signalizaciju uskladiti s vertikalnom signalizacijom. Ona uključuje 
izradu punih i isprekidanih uzdužnih crta i ostalo prema projektnom rješenju. 

Instalacije 

Minimalna dopuštena dubina za postavljanje podzemnih instalacija iznosi 80 cm. 
Pretpostavlja se da se na toj dubini nalaze sve instalacije. 

Prije početka svih radova potrebno je pravovremeno obavijestiti vlasnike instalacija o 
početku radova. Radovima na predmetnoj lokaciji može se pristupiti tek po određivanju 
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mikrolokacije instalacija od strane ovlaštene osobe, koja će ujedno vršiti i nadzor na 
izvođenju križanja, paralelnog vođenja i zaštite postojećih instalacija u području zahvata u 
odnosu na planirane radove.  

Svi radovi u blizini instalacija izvoditi će se uz povećani oprez kako ne bi došlo do njihovog 
oštećivanja. 

Ako se tijekom gradnje utvrdi da instalacije nisu postavljene na propisanu dubinu ili se 
otkriju eventualne neregistrirane instalacije koje bi bile ugrožene gradnjom ceste  potrebno 
ih je zaštiti na sljedeći način: pažljivim ručnim iskopom potrebno je otkopati instalacije, te 
ih potom zaštititi polaganjem u zaštitne cijevi. Tako zaštićenu instalaciju potrebno je 
zatrpati pijeskom 10 cm iznad cijevi, te postaviti zaštitnu traku upozorenja 10 cm iznad 
zaštite instalacije, sa minimalno 70 cm nadsloja između vanjske stijenke gornjeg reda cijevi 
i nivelete prometnice. 

U blizini zahvata nalaze se sljedeće instalacije:  

- EK instalacije – HEP ODS d.o.o., 
- EKI instalacije – Hrvatski Telekom d.d., 
- vodovodne instalacije – Vodovod d.o.o. Slavonski Brod,  
- plinske instalacije – Brod plin d.o.o. 

EK instalacije (HEP ODS d.o.o.) 

Podzemna  niskonaponska mreža proteže se od županijske ceste Ž-4207 kroz zonu, u 
duljini od oko 280 m, prema jugu, uz istočni odvodni kanal. Predmetnim zahvatom su 
predviđeni koridori za niskonaponsku mrežu u duljini od oko 1.598 m i visokonaponsku 
mrežu u duljini od oko 1.069 m, spoj na visokonaponsku mrežu sa sjeveroistočne strane 
zone, te lokacije predviđenih trafostanica, a sve sukladno prostorno  planskoj 
dokumentaciji. 

EKI instalacije (Hrvatski Telekom d.d.) 

Predmetnim zahvatom predviđeni su koridori za EKI instalacije u duljini od oko 1.600 m 
sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, sa južne strane glavne ulice i zapadnih strana 
odvojaka. Spoj na postojeće instalacije predviđen je sjeverno od županijske ceste Ž-4207. 

Vodovodne instalacije - Vodovod d.o.o. Slavonski Brod 

Vodovodna mreža pruža se uz zapadni dio zone. Predmetnim zahvatom predviđen je 
koridor vodovodne mreže koji vodi od zapadnog odvojka prema istoku, sa južne strane 
glavne ulice, a na njega se spajaju koridori pojedinih odvojaka, sukladno prostorno  
planskoj dokumentaciji. Ukupna duljina predviđenih koridora iznosi oko 1.545 m. 

Distributivna plinska mreža (Brod plin d.o.o.) 

Distributivna plinska mreža pruža se od sjeverozapadnog ulaza u zonu do glavne ulice u 
duljini od oko 132 m, uz glavnu ulicu prema istoku do istočnog odvojka u duljini od oko 
668 m, te uz istočni odvojak prema jugu u duljini od oko 100 m. Predmetnim zahvatom su 
predviđeni koridori distributivne plinske mreže sa istočnih strana sjevernog odvojka, južnih 
odvojaka 1 i 2, produžetak mreže na glavnoj ulici u smjeru istoka, te produžetak mreže na 
istočnom odvojku u smjeru juga. Ukupna duljina predviđenih koridora iznosi oko 776 m. 
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Izvođač radova će prije početka radova utvrditi položaj podzemnih voda na mjestima 
iskopa, osigurati odvijanje prometa za vrijeme izvođenja radova za stanare ulice i dostavu 
te sav ostali promet osigurati obilaznim i alternativnim pravcima uz pravovremeno 
informiranje o načinu prometovanja dionicama na lokaciji zahvata. Tijekom izvođenja 
radova moguće su minimalne korekcije nivelete radi prilagođavanja postojećem stanju.  

 

 

2.4 Prikaz varijantnih rješenja zahvata 

Za predmetni zahvat nisu izrađena varijantna rješenja. 

 

2.5 Opis tehnoloških procesa  i popis vrsta i količina tvari koje ulaze 
u tehnološki proces, ostaju nakon tehnološkog procesa te 
emisije u okoliš 

Za predmetnu zonu malog gospodarstva Sibinj nije poznato do kakvih će tehnoloških 
procesa doći. Ovisno o vrsti i kapacitetu planiranih zahvata, za njih će se provesti posebni 
postupci procjene utjecaja na okoliš.  

 

2.6 Popis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata 

Budući da za područje zone malog gospodarstva Sibinj zasad nema definiranih zahvata, za 
opis aktivnosti koje su potrebne za njihovu realizaciju potrebno je prvo definirati zahvate i 
izraditi projektnu dokumentaciju te zatim definirati i provesti druge potrebne aktivnosti 
ključne za realizaciju zahvata.   
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3 Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 

3.1 Odnos prema postojećim i planiranim zahvatima 

Za područje zahvata na snazi su: 

- Prostorni plan Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, br. 04/01., 06/05., 11/08., 14/08. - pročišćeni tekst, 05/10., 09/12., 
39/20. i 45/20. - pročišćeni tekst) 

- Prostorni plan uređenja Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, br. 08/03., 07/04. - ispravak, 02/07. - vjerodostojno tumačenje, 
17/07., 27/14. - usklađenje sa Zakonom, 27/16. i 02/17. - pročišćeni tekst)  

- Urbanistički plan uređenja Zone malog gospodarstva za općinu Sibinj („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 16/04., 05/09. i 27/10.) 

 

3.1.1 Prostorni plan Brodsko-posavske županije  

Prema kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora, Prostornog plana Brodsko-
posavske županije, lokacija zahvata se nalazi na neizgrađenom području gospodarske 
proizvodne namjene s površinom preko 25 ha  (Slika 5).  

Prema kartografskom prikazu 2.1.1. Cestovni promet, Prostornog plana Brodsko-posavske 
županije, sjeverno uz lokaciju zahvata prolazi državna cesta D-525. Zapadno od lokacije 
zahvata prolazi planirani koridor ceste koji se spaja na lokalnu cestu L42036. Sjeverno od 
lokacije zahvata prolazi željeznička pruga i autocesta A3 (Slika 6).  

Prema kartografskom prikazu 3.1.1. Područja posebnih uvjeta korištenja, Prostornog plana 
Brodsko-posavske županije, lokacija zahvata se nalazi na području značajnog krajolika 
(Slika 7). 

Prema kartografskom prikazu 3.1.2 Područja posebnih ograničenja u korištenju, 
Prostornog plana Brodsko-posavske županije, lokacija zahvata se nalazi na području 
državnog lovišta i uzgajališta divljači Migalovci te unutar područja najvećeg intenziteta 
potresa. Južno od lokacije zahvata nalazi se poplavno područje i izvorište  (Slika 8).  
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Slika 6. Izvod iz kartografskog prikaza PP BPŽ 1. Korištenje i namjena prostora, („Sl. 

vjesnik BPŽ“ br.39/20) 

 
Slika 7. Izvod iz kartografskog prikaza PP BPŽ 2. Infrastrukturni sustavi, 2.1. Promet, 2.1.1. 

Cestovni promet („Sl. vjesnik BPŽ“ br.39/20) 
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Slika 8. Izvod iz kartografskog prikaza PP BPŽ 3.1.1. Područja posebnih uvjeta korištenja 

(„Službeni vjesnik“ BPŽ br. 09/2012) 

 

Slika 9. Izvod iz kartografskog prikaza PP BPŽ 3.1.2 Područja posebnih ograničenja u 
korištenju („Službeni vjesnik“ BPŽ br. 09/2012)  
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3.1.2 Prostorni plan uređenja Općine Sibinj 

Prema kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora, Prostornog plana uređenja 
Općine Sibinj, lokacija zahvata se nalazi na području neizgrađenog područja i manjim 
dijelom izgrađenog područja gospodarske namjene – proizvodno-poslovne (Slika 9).  

Prema kartografskom prikazu 2.A. Infrastrukturni sustavi – Promet, Prostornog plana 
uređenja Općine Sibinj, sjevernim dijelom uz lokaciju zahvata prolazi državna cesta D-525. 
Zapadno uz lokaciju zahvata nalazi se planirani koridor ceste koji se spaja na lokalnu cestu 
L-42036 (Slika 10).  

Prema kartografskom prikazu 2.C Infrastrukturni sustavi – Energetika, Prostornog plana 
uređenja Općine Sibinj, sjeverno uz lokaciju zahvata prolazi postojeći lokalni plinovod. Kroz 
središnji dio lokacije zahvata pružanja sjever-istok prolazi trasa postojećeg i planiranog 
magistralnog plinovoda. (Slika 11). 

Prema kartografskom prikazu 2.D i 2.E Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski sustav, 
Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda; Uređenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja, 
Prostornog plana uređenja Općine Sibinj, sjeverno uz lokaciju zahvata prolazi koridor 
planiranog tlačnog dovodnog kanala s crpnom stanicom. Kroz lokaciju zahvata prolazi 
detaljna kanalska mreža melioracijske odvodnje (Slika 12).  

Prema kartografskom prikazu 3.A Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih 
uvjeta korištenja, Prostornog plana uređenja Općine Sibinj, lokacija zahvata se nalazi na 
području osobito vrijednog predjela kultiviranog krajobraza (Slika 13).  

Prema kartografskom prikazu 3.B i 3.C Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja 
posebnih ograničenja u korištenju – tlo i vode, Prostornog plana uređenja Općine Sibinj, 
lokacija zahvata se nalazi na slivnom području Jelas te unutar područja najvećeg 
intenziteta potresa (VII i viši stupaj MCS ljestvice). Južno od lokacije zahvata nalazi se 
poplavno područje (Slika 14).  

Prema kartografskom prikazu 3.E Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja i dijelovi 
primjene planskih mjera zaštite, Prostornog plana uređenja Općine Sibinj, lokacija zahvata 
se nalazi na području urbanističkog plana uređenja zone malog gospodarstva. Kroz 
područje zahvata prolazi koridor međunarodnom i magistralnog plinovoda. Sjeverno uz 
lokaciju zahvata nalazi se UPU zona malog gospodarstva – Slobodnica faza II, dok zapadno 
od lokacije zahvata nalazi područje UPU zone malog gospodarstva – Slobodnica III faza. 
Sjeverno od lokacije zahvata prolazi koridor autoceste Zagreb-Beograd te međunarodni i 
magistralni naftovod i plinovod (Slika 15).   
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Slika 10. Izvod iz kartografskog prikaza PPUO Sibinj 1. Korištenje i namjena prostora („Sl. 

vjesnik BPŽ“ 27/2016) 

 
Slika 11. Izvod iz kartografskog prikaza PPUO Sibinj 2.A. Infrastrukturni sustavi – Promet 

(„Sl. vjesnik BPŽ“ 27/2016) 
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Slika 12. Izvod iz kartografskog prikaza PPUO Sibinj 2.C Infrastrukturni sustavi – Energetika 

(„Sl. vjesnik BPŽ“ 27/2016) 

 
Slika 13. Izvod iz kartografskog prikaza PPUO Sibinj 2.D i 2.E Infrastrukturni sustavi – 

Vodnogospodarski sustav, Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda; Uređenje 
vodotoka i voda, melioracijska odvodnja („Sl. vjesnik BPŽ“ 27/2016) 
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Slika 14. Izvod iz kartografskog prikaza PPUO Sibinj 3.A Uvjeti korištenja i zaštite prostora 

– Područja posebnih uvjeta korištenja („Sl. vjesnik BPŽ“ 27/2016) 

 
Slika 15. Izvod iz kartografskog prikaza PPUO Sibinj 3.B i 3.C Uvjeti korištenja i zaštite 

prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju – tlo i vode („Sl. vjesnik 
BPŽ“ 27/2016) 
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Slika 16. Izvod iz kartografskog prikaza PPUO Sibinj 3.E Uvjeti korištenja i zaštite prostora 

– Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite („Sl. vjesnik BPŽ“ 27/2016) 
 

3.1.3 Urbanistički plan uređenja Zone malog gospodarstva 

Prema kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina, Urbanističkog plana 
uređenja zone malog gospodarstva za Općinu Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 27/10) (Prilog 2., Slika 17) unutar obuhvata zahvata nalazi se UPU kojim su 
na lokaciji zahvata definirane površine sljedeće namjene:  

1. Gospodarska namjena 
- proizvodna namjena (I) 
- poslovna namjena (K) 
- poslovna namjena – komunalno servisna (K3) 
- gospodarska namjena – ugostiteljsko turistička – motel (T1) 

2. Zaštitne zelene površine (Z) 
3. Površine infrastrukturnih sustava (IS) 
4. Javni parking i garaža (P) 

Prema kartografskom prikazu 2.D Vodoopskrba i odvodnja (Slika 18), Urbanističkog plana 
uređenja zone malog gospodarstva za Općinu Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ 16/04.), na lokaciji zahvata se nalaze planirane trase vodoopskrbe i odvodnje te 
postojeći melioracijski kanali odvodnje.  

Prema kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina (Slika 19), 
Urbanističkog plana uređenja zone malog gospodarstva za Općinu Sibinj („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 27/10), lokacija zahvata se nalazi  na vodozaštitnom 
području.  
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Prema kartografskom prikazu 4.B Način i uvjeti gradnje s prijedlogom parcelacije (Slika 
20), Urbanističkog plana uređenja zone malog gospodarstva za Općinu Sibinj („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ 16/04.), na lokaciji zahvata se nalazi lokacija 
planirane benzinske postaje, javni parking i kamionski terminal te zaštitni koridor 
infrastrukture.  

 

 
Slika 17. Izvod iz kartografskog prikaza UPU-a 1. Korištenje i namjena površina („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 27/10) 
 

 
Slika 18. Izvod iz kartografskog prikaza UPU-a 2.D Vodoopskrba i odvodnja („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ 16/04.)  
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Slika 19. Izvod iz kartografskog prikaza UPU-a 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 

površina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 27/10) 
 

 
Slika 20. Izvod iz kartografskog prikaza UPU-a 4.B Način i uvjeti gradnje s prijedlogom 

parcelacije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 16/04.)  
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3.2 Klimatološke značajke 

Lokacija zahvata nalazi se u području umjerene kontinentalne klime s rijetko izraženim 
meteorološkim ekstremima za koju je karakteristično da srednje mjesečne temperature 
prelaze 10°C tijekom više od četiri mjeseca te da su srednje temperature najtoplijeg 
mjeseca ispod 22°C. Na području Brodsko-posavske županije srednja godišnja 
temperatura iznosi 10,4°C, pri čemu je najtopliji mjesec srpanj s prosječnom 
temperaturom od 20,4°C, dok je najhladniji mjesec siječanj s prosječnom temperaturom 
od -2,4°C. Prosječna količina oborina u županiji iznosi 700-800 mm/god, stoga područje 
pripada umjereno kišnoj klimi.  

Područje Općine Sibinj odlikuje umjerena kontinentalna klima. Prosječna godišnja 
temperatura je oko 11,3°C, dok vjetrovi pušu sa zapada. U godišnjoj ruži vjetrova na 
području Slavonskog Broda prevladavaju strujanja iz dva suprotna smjera i to iz zapad 
jugozapad i istok sjeveroistok te njihovih susjednih smjerova strujanja koji su prisutni od 
jeseni do proljeća. Ljeti prevladava strujanje iz smjera zapad jugozapad, smanjuje se 
učestalost iz smjera istok sjeveroistok, a povećava iz smjera sjevera. U prijelaznim 
godišnjim dobima, u proljeće i jesen dominira podjednak udio vjetra iz istok sjeveroistok i 
zapad jugozapad. Tijekom godine najveću učestalost imaju vjetrovi jačine 1-3 bofora. 

U svrhu analize osnovnih klimatskih parametara područja zahvata korišteni su podaci s 
meteorološke postaje Slavonski Brod, dostupni na službenim internetskim stranicama 
DHMZ-a (Tablica 2, Tablica 3). Prema analiziranim podacima, najtopliji mjesec u godini je 
srpanj sa srednjom temperaturom zraka od 21,5°C, dok je najhladniji mjesec u godini na 
promatranom području siječanj sa srednjom temperaturom zraka od -0,2°C. Najviša 
vrijednost maksimalne temperature zraka izmjerena je u kolovozu 2012. godine, a iznosila 
je 40,5°C, dok je najniža temperatura od -27,8°C izmjerena u siječnju 1963. godine. 

 

Tablica 2. Srednja mjesečna temperatura zraka na meteorološkoj postaji Slavonski Brod 
(1963.-2020.) 

mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

°C -0,2 2,2 6,7 11,6 16,3 19,8 21,5 20,9 16,3 11,1 5,9 1,2 

 

U tablici u nastavku (Tablica 3) prikazane su srednje mjesečne količine oborine na 
meteorološkoj postaji Slavonski Brod. Najviše oborine padne u hladnom dijelu godine, a 
mjesec s najviše oborine je studeni. 
 
Tablica 3. Srednja mjesečna količina oborine na meteorološkoj postaji Slavonski Brod (1963.-
2020.) 

mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

mm 50,2 44,0 48,8 59,1 75,8 86,1 79,9 68,4 70,3 63,5 63,7 58,9 

 

Na slikama u nastavku prikazane su karte minimalne i maksimalne temperature zraka te 
karta srednje godišnje količine oborine (mm) prema podacima od 1971. do 2000. (Slika 
16, Slika 17 i Slika 18).  
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Slika 21. Karta minimalne temperature zraka prema podacima 1971.-2000. (°C), DHMZ 
 

 
Slika 22. Karta maksimalne temperature zraka prema podacima 1971.-2000. (°C), DHMZ 
 

 
Slika 23. Karta srednje godišnje količine oborine (mm) prema podacima 1971.-2000., DHMZ 
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3.2.1 Zabilježene klimatske promjene 

Podaci u ovom poglavlju preuzeti su iz Sedmog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske 
prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (MZOE, 2018.).  

Republika Hrvatska već je duže vrijeme izložena negativnim učincima klimatskih promjena 
koje rezultiraju, među ostalim, i značajnim ekonomskim gubicima. Prema izvještaju 
Europske agencije za okoliš (EEA) Republika Hrvatska spada u skupinu od tri zemlje, 
zajedno s Republikom Češkom i Mađarskom, s najvećim udjelom šteta od ekstremnih 
vremenskih i klimatskih događaja u odnosu na bruto nacionalni proizvod (BNP). 

Klimatske promjene na području Republike Hrvatske u razdoblju 1961. – 2010. analizirane 
su pomoću trendova godišnjih i sezonskih srednjih, srednjih minimalnih i srednjih 
maksimalnih temperatura zraka i indeksa temperaturnih ekstrema, zatim godišnjih i 
sezonskih količina oborine i oborinskih indeksa kao i sušnih i kišnih razdoblja. 

Tijekom proteklog 50-godišnjeg razdoblja (1961.-2010.) trendovi srednje, srednje 
minimalne i srednje maksimalne temperature zraka pokazuju zatopljenje u cijeloj 
Hrvatskoj. Trendovi godišnje temperature zraka su pozitivni i značajni, a promjene su veće 
u kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutrašnjosti. Najveći 
doprinos ukupnom pozitivnom trendu temperature zraka dali su ljetni trendovi, zatim 
podjednako trendovi za zimu i proljeće, dok su najmanje promjene imale jesenske 
temperature koje su, premda uglavnom pozitivne, većinom bile neznačajne.  

Uočeno zatopljenje očituje se i u svim indeksima temperaturnih ekstrema, pozitivnim 
trendovima toplih temperaturnih indeksa (topli dani i noći te trajanje toplih razdoblja) te 
negativnim trendovima hladnih temperaturnih indeksa (hladni dani i hladne noći te duljina 
hladnih razdoblja). 

Tijekom proteklog 50-godišnjeg razdoblja, godišnje količine oborine pokazuju 
prevladavajuće statistički neznačajne trendove, koji su pozitivni u istočnim ravničarskim 
krajevima (povećanje) i negativni u ostalim područjima Hrvatske (smanjenje). Slabi 
trendovi uočljivi su u većini sezona, ali iznimku čine ljetne oborine koje imaju jasno istaknut 
negativni trend u cijeloj zemlji (smanjenje). U jesen su slabi trendovi miješanog predznaka, 
a povećanje količina oborina u unutrašnjosti uglavnom je uzrokovano porastom broja dana 
s velikim dnevnim količinama oborine. Tijekom zime trendovi oborine nisu značajni i 
uglavnom su negativni u južnim i istočnim krajevima, a u preostalom dijelu zemlje 
mješovitog su predznaka. U proljeće rezultati pokazuju da nema izrazitih promjena u 
ukupnoj količini oborine u južnom i istočnom dijelu zemlje, dok je negativni trend 
(smanjenje) prisutan u preostalom području.  

Najizraženije promjene sušnih razdoblja su u jesenskim mjesecima kada je u cijeloj 
Republici Hrvatskoj uočen statistički značajan negativan trend.  

 

3.2.2 Projekcije buduće klime 

U ovom poglavlju bit će prikazani rezultati klimatskih simulacija i projekcija buduće klime 
za područje Republike Hrvatske. Navedeni podaci preuzeti su iz sljedećih dokumenata: 
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• Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta 
Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. i s 
pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1); 

• Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni 
rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km. 

Navedeni dokumenti izrađeni su tijekom 2017. godine u sklopu projekta „Jačanje 
kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama 
te izradu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. 
godine s pogledom na 2070. godinu“. 

Za klimatske simulacije korišten je regionalni atmosferski klimatski model RegCM (engl. 
Regional Climate Model). Za izradu simulacija vrlo bitno je definiranje i odabir scenarija 
koncentracija stakleničkih plinova. Scenariji koncentracija stakleničkih plinova (engl. 
representative concentration pathways, RCP) su trajektorije koncentracija stakleničkih 
plinova (a ne emisija) koje opisuju četiri moguće buduće klime, ovisno o tome koliko će 
stakleničkih plinova biti u atmosferi u nadolazećim godinama (Moss i sur. 2010). Četiri 
scenarija, RCP2.6, RCP4.5, RCP6 i RCP8.5, daju raspon vrijednosti mogućeg forsiranja 
zračenja (u W/m²) u 2100. u odnosu na predindustrijske vrijednosti (+2.6, +4.5, +6.0 i 
+8.5 W/m²). RCP2.6 predstavlja, dakle, razmjerno male buduće koncentracije stakleničkih 
plinova na koncu 21. stoljeća, dok RCP8.5 daje osjetno veće koncentracije. 

Sadašnja (“povijesna”) klima odnosi se na razdoblje od 1971. do 2000. U tekstu se ovo 
razdoblje navodi i kao referentno klimatsko razdoblje ili referentna klima, te je označeno 
kao razdoblje P0. Promjena klimatskih varijabli u budućoj klimi u odnosu na referentnu 
klimu prikazana je i diskutirana za dva vremenska razdoblja: 2011.-2040. ili P1 
(neposredna budućnost) i 2041.-2070. ili P2 (klima sredine 21. stoljeća). Klimatske 
promjene definirane su kao razlike vrijednosti klimatskih varijabli između razdoblja 2011.-
2040. i 1971.-2000. (P1-P0), te razdoblja 2041.-2070. minus 1971.-2000. (P2-P0). 

Za sve analizirane varijable klimatsko modeliranje izrađeno je na prostornoj rezoluciji od 
50 km i za RCP4.5. scenarij, dok je za određene parametre (temperatura, oborine, brzina 
vjetra, ekstremni vremenski uvjeti) modeliranje izrađeno i na detaljnijoj prostornoj 
rezoluciji od 12,5 km, za scenarije RCP4.5 i RCP8.5. U nastavu teksta, ukoliko su prikazani 
rezultati klimatskih simulacija na 12,5 km rezoluciji, bit će navedeno da se radi o 12,5 
rezoluciji te će biti naveden i koji scenarij je uzet u obzir. Na kartografskim prikazima u 
nastavku, označeno je šire područje zahvata. 

 

3.2.2.1 Srednja temperatura zraka na 2 m iznad tla 

Godišnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5) 

Na srednjoj godišnjoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km rezoluciji 
daje za razdoblje 2011.-2040. godine i oba scenarija mogućnost zagrijavanja od 1,2 do 
1,4 °C.  Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 očekivano zagrijavanje je od 
1,9 do 2 °C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na 
mogućnost porasta temperature od 2.4 °C na krajnjem jugu do 2,6 °C u većem dijelu 
Hrvatske. U obalnom području projicirani porast temperature je oko 2,5 °C. U prvom 
razdoblju buduće klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija na području 
lokacije zahvata očekuje se mogućnost zagrijavanja od 1°C do 1,5°C. Za razdoblje 
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2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 očekivano zagrijavanje je od 1,5°C do 2°C. 
Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na 
mogućnost porasta temperature od 2,5 do 3,0°C (Slika 19). 

 

 
Slika 24. Promjena srednje godišnje temperature zraka na 2 m iznad tla (°C) u odnosu na 

referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM 
modelom. Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. 
godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. 

Sezonske vrijednosti (RCP4.5) 

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se 
povećava u svim sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij 
RCP4.5, projekcije ukazuju na moguće zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni od 1 do 1.3 °C 
te ljeti u većem dijelu Hrvatske od 1.5 do 1.7 °C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i isti 
scenarij, zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni iznosi od 1.7 do 2 °C te ljeti u većem dijelu 
Hrvatske od 2.4 do 2.6 °C. Iznimke za ljetnu sezonu čini istok Hrvatske i obalno područje 
sa zagrijavanjem nešto manjim od 2.5 °C. U prvom razdoblju buduće klime (2011.-
2040. godine) na području lokacije zahvata očekuje se mogućnost zagrijavanja 
od 1°C do 1,5°C zimi, u proljeće i jesen te 1,5 °C do 2°C ljeti. Za razdoblje 2041.-
2070. godine očekivano zagrijavanje je od 1,5°C do 2°C zimi, u proljeće i jesen te 
2,0 °C do 2,5°C ljeti (Slika 20). 
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Slika 25. Temperatura zraka na 2 m (°C) u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM 

modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeće, ljeto i jesen. Gore: promjena u 
razdoblju 2011.-2040.;dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine. Scenarij: 
RCP4.5. 

 
3.2.2.2 Ukupna količina oborine 

Godišnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5) 

Na srednjoj godišnjoj razini su promjene u ukupnoj količini oborine u rasponu od -5 do 5% 
za oba buduća razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za područje Jadranskog mora te 
dijela obalnog područja, promjene na godišnjoj razini ukazuju na mogućnost porasta 
količine oborine u iznosu od 5 do 10%. U prvom razdoblju buduće klime (2011.-2040. 
godine) za scenarij RCP4.5 očekuje se promjena količine oborina na godišnjoj 
razini od -5 do 0%, dok se za scenarij RCP8.5 očekuje promjena godišnje količine 
oborina od 0 do 5%. U drugom razdoblju buduće klime (2041.-2070. godine) za 
oba scenarija na području lokacije zahvata očekuje se promjena količine oborina 
na godišnjoj razini  od 0 do 5 % (Slika 21). 
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Slika 26. Promjena srednje godišnje ukupne količine oborine (%) u odnosu na referentno 

razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. 
Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine.; 
lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. 

 

Sezonske vrijednosti (RCP4.5) 

U usporedbi s rezultatima simulacije povijesne klime (razdoblje 1971.-2000.) na 50 km 
rezoluciji, na 12,5 km su gradijenti oborine osjetno izraženiji u područjima strme orografije. 
To znači da je u 12,5 km simulacijama kvalitativna razdioba oborine bolje prikazana. 
Međutim, ukupne količine oborine su precijenjene, kako u odnosu na 50 km simulacije, 
tako i u odnosu na izmjerene klimatološke vrijednosti. Ovo povećanje ukupne količine 
oborine u referentnoj klimi osobito je izraženo na visokim planinama obalnog zaleđa. 

Za razliku od temperaturnih veličina, klimatske projekcije srednje ukupne količine oborine 
sadrže izraženije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju veću 
ovisnost o sezoni. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla 
RegCM simulacija ukazuju na: 

• moguće povećanje ukupne količine oborine tijekom zime na čitavom području 
Hrvatske (do 5% u središnjim dijelovima, od 5 do 10% na istoku i zaleđu obale te 
čak do 20% u nekim dijelovima obalnog područja); 

• slabije izražen signal tijekom proljeća s promjenama u rasponu od -5% do 5%; 
• izraženo smanjenje ukupne količine oborine ljeti u čitavoj Hrvatskoj: u većem 

dijelu Hrvatske od -20 do -10%, od -10 do -5% na sjevernom dijelu obale i od -5 
do 0% na južnom Jadranu; 
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• promjenjiv signal tijekom jeseni u rasponu od -5 do 5% osim na području juga 
Hrvatske gdje ovdje analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10 
do -5%. 

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sličnog iznosa i predznaka za sve 
sezone kao i u neposredno budućoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se 
javlja povećanje količina oborine u različitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. U prvom 
razdoblju buduće klime (2011.-2040. godine) na području lokacije zahvata 
očekuje se mogućnost promjene ukupne količine oborine od 0 do 0,25 mm zimi i 
u proljeće, od -0,25 do -0,5 u ljeto te od 0 do -0,25 mm u jesen. Za razdoblje 
2041.-2070. godine projekcije ukazuju na mogućnost promjene ukupne količine 
oborine od 0 do 0,25 mm zimi, u proljeće i na jesen, te od 0 do -0,25 mm u ljeto 
(Slika 22). 

 

 
Slika 27. Ukupna količina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz četiri integracije 

RegCM modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeće, ljeto i jesen. Gore: promjena 
u razdoblju 2011.-2040. godine; dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine. 
Scenarij: RCP4.5. 

 
3.2.2.3 Maksimalna brzina vjetra na 10 m iznad tla 

Od glavnih klimatoloških elemenata analiziranih na prostornoj rezoluciji od 12,5 km, 
nepouzdanosti vezane za projekcije budućih promjena u maksimalnoj brzini vjetra na 10 
m iznad tla su najizraženije. Za moguće potrebe sektorskih aplikacijskih modeliranja i 
primijenjenih studija stoga se preporuča korištenje što većeg broja klimatskih integracija, 
osobito slobodno dostupne integracije iz inicijativa EURO-CORDEX2 i Med-CORDEX3 te 
direktna konzultacija s klimatolozima DHMZ-a. 

Godišnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5) 

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom 
RegCM i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju mogućnost uglavnom blagog porasta na 
području Hrvatske (maksimalno od 3 do 4%). Iste simulacije daju najizraženije smanjenje 
brzine vjetra u zaleđu juga Dalmacije izvan područja Hrvatske (približno -10%). Na 
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srednjoj godišnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine, 2041.-2070. 
godine) te oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive, 
promjene u rasponu od -1% do 3% ovisno o dijelu Hrvatske. U oba razdoblja buduće 
klime (2011.-2040. godine i 2041.-2070. godine) te za oba scenarija na području 
lokacije zahvata očekuje se promjena srednje godišnje maksimalne brzine vjetra 
od 0 do 0,1 m/s (Slika 23). 

 

 
Slika 28. Promjena srednje godišnje maksimalne brzine vjetra na 10 m (m/s) u odnosu na 

referentno razdoblje 1971.-2000. godine u srednjaku ansambla iz četiri integracije 
RegCM modelom. Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-
2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5 

 

Sezonske vrijednosti (RCP4.5) 

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom 
RegCM i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju mogućnost uglavnom blagog porasta na 
području Hrvatske (maksimalno od 3 do 4%). Iste simulacije daju najizraženije smanjenje 
brzine vjetra u zaleđu juga Dalmacije izvan područja Hrvatske (približno -10%). Na 
srednjoj godišnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine, 2041.-2070. 
godine) te oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive, 
promjene u rasponu od -1% do 3% ovisno o dijelu Hrvatske. U prvom razdoblju buduće 
klime (2011.-2040. godine) na području lokacije zahvata očekuje se promjena 
maksimalne brzine vjetra od 0,1 do 0,2 m/s zimi, od 0,0 do 0,1 m/s u proljeće i 
ljeto te od 0 do -0,1 m/s u jesen. Za razdoblje 2041.-2070. godine na području 
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lokacije zahvata očekuje se promjena maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1 m/s 
u svim godišnjim dobima (Slika 24). 

 

 
Slika 29. Maksimalna brzina vjetra na 10 m (m/s) u srednjaku ansambla iz četiri integracije 

RegCM modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeće, ljeto i jesen. Gore: promjena 
u razdoblju 2011.-2040. godine; dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine. 
Scenarij: RCP4.5. 

 

3.2.2.4 Ekstremni vremenski uvjeti 

Broj vrućih dana (RCP4.5 i RCP8.5) 

Najveće promjene broja vrućih dana (dan kad je maksimalna temperatura veća ili jednaka 
30 °C) nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljeća i jeseni) te su također 
najizraženije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij izraženijeg porasta 
koncentracije stakleničkih plinova RCP8.5. One su sukladne očekivanom općem porastu 
srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u budućoj klimi. Promjene su u smislu 
porasta broja vrućih dana u rasponu od 6 do 8 u većini kontinentalne Hrvatske u razdoblju 
2011.-2040. godine za scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vrućih dana u dijelovima Dalmacije 
u razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5. Projekcije modelom RegCM upućuju 
na mogućnost povećanja broja vrućih dana na području istočne i središnje Hrvatske 
tijekom proljeća i jeseni (nije prikazano) za oko 4 dana te u obalnom području tijekom 
jeseni od 4 do 6 dana za razdoblje 2041.-2070. godine te za scenarij RCP8.5 (u manjoj 
mjeri i za scenarij RCP4.5). U prvom razdoblju buduće klime (2011.-2040. godine) i 
scenarija RCP4.5 na području lokacije zahvata očekuje se mogućnost povećanja 
broja vrućih dana od 8 do 12 dana, za scenarij RCP8.5 očekuje se mogućnost 
povećanja vrućih dana od 12 do 16 dana. Za razdoblje 2041.-2070. godine i 
scenarij RCP4.5 očekuje se mogućnost povećanja broja vrućih dana od 16 do 20, 
dok se za scenarij RCP8.5 očekuje mogućnost povećanja broja vrućih dana od 20 
do 25 (Slika 25). 
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Slika 30. Promjene srednjeg broja vrućih dana (dan kada je maksimalna temperatura veća ili 

jednaka 30°C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla 
iz četiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij 
RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u 
razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj događaja u godini. Sezona: 
ljeto. 

 

Broj ledenih dana (RCP4.5 i 8.5) 

Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka – 10 
°C) u budućoj klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. Ona 
ukazuje na smanjenje broja ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i tijekom 
proljeća) te je vrlo izražena u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij RCP8.5. 
Smanjenje je u rasponu od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u razdoblju 
2011.-2040. godine i scenariju RCP4.5 te od -10 do -7 broja ledenih dana na području Like 
i Gorskog kotara u razdoblju 2041.-2070. godine i scenariju RCP8.5. Broj ledenih dana je 
zanemariv u obalnom području i iznad Jadrana te stoga izostaje i promjena broja ledenih 
dana iznad istog područja u projekcijama za 21. stoljeće. U prvom razdoblju buduće 
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klime (2011.-2040. godine) i scenarij RCP4.5 na području lokacije zahvata 
očekuje se smanjenje broja ledenih dana od -2 do -3 dana, dok se za scenarij RCP 
8.5 očekuje smanjenje od -3 do -4 dana. Za razdoblje 2041.-2070. godine i 
scenarij RCP4.5 očekuje se smanjenje broja ledenih dana od -3 do -4 dana, dok 
se za scenarij RCP8,5 očekuje smanjenje broja ledenih dana od -4 do -5 dana 
(Slika 26). 

 

 
Slika 31. Promjene srednjeg broja ledenih dana (dan kada je minimalna temperatura manja 

ili jednaka -10 °C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku 
ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: 
scenarij RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: 
promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj događaja u godini. 
Sezona: zima. 

 

Srednji broj dana s maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s 
(RCP4.5 i RCP8.5) 
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Za razdoblje 2011.- 2040. godine, promjene za zimsku sezonu ukazuju na mogućnost 
porasta prema scenariju RCP4.5 na čitavom Jadranu te promjenjiv predznak signala prema 
scenariju RCP8.5. Sve promjene su relativno male i uključuju promjene od -5 do +10 
događaja po desetljeću. 

Za razdoblje 2041.-2070. godine, javlja se prostorno sličniji signal za dva različita scenarija 
(uključuje porast broja događaja na sjevernom i južnom Jadranu i obalnom području te 
smanjenje broja događaja na srednjem Jadranu). Na temelju ovdje prikazanih projekcija, 
u budućim istraživanjima bit će nužno dodatno ispitati statističku značajnost rezultata. U 
oba razdoblja buduće klime (2011.-2040. i 2041.-2070. godine) i oba scenarija 
(RCP4.5 i RCP8.5), na području lokacije zahvata ne očekuje se promjena srednjeg 
broja dana s maksimalnom brzinom vjetra (Slika 27). 

 

 
Slika 32. Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 

20 m/s u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz 
četiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5; 
prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 
2041.-2070. godine Mjerna jedinica: broj događaja u 10 godina. Sezona: zima. 
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3.3 Kvaliteta zraka 

Praćenje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj provodi se u okviru državne mreže za trajno 
praćenje kvalitete zraka i lokalnih mreža za praćenje kvalitete zraka u županijama i 
gradovima koje uključuju i mjerne postaje posebne namjene. Ujedno, u okolici izvora 
onečišćenja zraka, onečišćivači su dužni osigurati praćenje kvalitete zraka prema rješenju 
o prihvatljivosti zahvata na okoliš ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša 
odnosno okolišnom dozvolom te su ova mjerenja posebne namjene sastavni dio lokalnih 
mreža za praćenje kvalitete zraka. 

Ocjenjivanje/procjenjivanje razine onečišćenosti zraka u zonama i aglomeracijama  
izrađeno je na temelju analize mjerenja na stalnim mjernim mjestima, ali i metodom 
objektivne procjene za ona područja (zone) u kojima se ne provode mjerenja kvalitete 
zraka. Kod objektivne procjene mjerenja se provode nekom od nestandardiziranih metoda 
ili se provode nekom standardiziranom metodom za koju nisu provedeni testovi 
ekvivalencije s referentnom metodom, ali samo u slučaju gdje su razine koncentracija 
onečišćujućih tvari na razmatranom području manje od donjeg praga procjene/dugoročnog 
cilja. 

Na teritoriju Republike Hrvatske određeno je pet zona i četiri aglomeracije za potrebe 
praćenja kvalitete zraka, od kojih se lokacija zahvata nalazi se u zoni – Industrijska zona. 
Lokaciji zahvata su najbliže 2 mjerne postaje u Slavonskom brodu udaljene od 3 do 5,5 
km istočno od lokacije zahvata. U nastavku je dan prikaz kategorizacije kvalitete zraka u 
2021. godini na mjernim postajama Slavonski brod – 1  i Slavonski Brod – 2 (Tablica 4) 
(Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže, Izvještaj za 2021. 
godinu, IMI Zagreb, veljača 2022.) i prikaz kategorizacije kvalitete zraka u 2020. godini 
(Tablica 5) (Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno 
praćenje kvalitete zraka u 2020. godini, Revizija 1, DHMZ, srpanj 2021.). 

 

Tablica 4. Kategorizacija zraka za 2021. godinu na mjernim postajama Slavonski Brod – 1 i 
Slavonski Brod – 2 (IMI Zagreb, veljača 2022.) 

Mjerna postaja PM10 As u PM10 Cd u PM10 
Ni u 
PM10 

Pb u 
PM10 

BaP u 
PM10 

PM2,5 

Slavonski Brod – 1  II kat. I kat. I kat.  I kat. I kat. II kat.  II kat. 

Slavonski Brod – 2 II kat.  - - - - - I kat. 

 

Tablica 5. Kategorizacija zraka za 2020. godinu na mjernim postajama Slavonski Brod -1 i 
Slavonski Brod – 2 (DHMZ, srpanj 2021.) 

Mjerna postaja SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2,5 H2S Benzen 

Slavonski Brod – 1  I kat. I kat. - I kat. - II kat. II kat. I kat. 

Slavonski Brod – 2 I kat. - I kat. - * *** I kat. I kat. 
*nedostatan obuhvat; *** nije ocjenjivo 
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3.4 Svjetlosno onečišćenje  

Prema Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19), svjetlosno onečišćenje je 
promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana emisijom svjetlosti iz 
umjetnih izvora svjetlosti koja štetno djeluje na ljudsko zdravlje i ugrožava sigurnost u 
prometu zbog bliještanja, neposrednog ili posrednog zračenja svjetlosti prema nebu, 
ometa život i/ili seobu ptica, šišmiša, kukaca i drugih životinja te remeti rast biljaka, 
ugrožava prirodnu ravnotežu, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko 
promatranje neba i nepotrebno troši energiju te narušava sliku noćnog krajobraza. 

Pojava svjetlosnog onečišćenja općenito je najprisutnija u urbanim područjima, a u 
Hrvatskoj naročito oko većih gradova kao što su Zagreb i okolica, Rijeka, Split i Osijek.  

Prema GIS portalu Light pollution map, svjetlosno onečišćenje na lokaciji zahvata iznosi 
20,22 mag./arc sec2 (Slika 28). Najveći intenzitet svjetlosnog onečišćenja na širem 
predmetnom području prisutan je iz područja grada Slavonskog Broda na kojem je 
svjetlosno onečišćenje najjače izraženo te iz izgrađenih dijelova okolnih naselja.  

 

 
Slika 33. Svjetlosno onečišćenje na širem području lokacije zahvata (izvor: 

https://www.lightpollutionmap.info/)  
 
Prema Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i 
načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20), područje Republike Hrvatske 
dijeli se na zone rasvijetljenosti zavisno od sadržaja i aktivnosti koje se u tom prostoru 
nalaze. S obzirom na definiranu klasifikaciju, lokacija zahvata se svrstava u zonu E3 – 
Područja srednje ambijentalne rasvjete. U zonu E3 ulaze područja industrijskih i trgovačkih 
zona u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja, industrijske i trgovačke zone 
unutar naselja i prometna infrastruktura.   

https://www.lightpollutionmap.info/
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3.5 Geološke značajke 

Geološke značajke uvjetovane su litološkom građom i strukturno-tektonskim odnosima 
nastalim u geološkoj prošlosti. Područje zahvata nalazi se na organogeno-barskim 
sedimentima holocenske starosti. Ovi sedimenti nastali su tokom pleistocena i holocena 
postepenim spuštanjem područja Savske nizine između Slavonskog Broda i Starog 
petrovog sela. To je uvjetovalo stvaranje bara na vrlo velikim površinama. U barama je 
taložen sitnoklastični materijal i biljni ostatci. Prevladavaju tamnozelene i tamnosive gline, 
glinoviti silt i sitnozrnati pijesak. Povremeno se pojavljuju manje leće sitog šljunka koji 
ukazuje na pojačan donos materijala. Nakupljanjem većih količina biljnih ostataka nastali 
su proslojci treseta.  

Na slici u nastavku (Slika 29) prikazan je isječak lista osnovne geološke karte (OGK) na 
lokaciji zahvata.  

 

  
Slika 34. Isječak osnovne geološke karte 1:100.000 (OGK) list Nova Kapela (M. Šparica, M. 

Juriša, J. Crnko i A. Šimunić, 1979.) i list Slavonski Brod (M. Šparica, 1986.) s 
prikazom položaja lokacije zahvata   

 

3.6 Seizmološke značajke 

Na slikama u nastavku (Slika 30 i Slika 31) prikazani su isječci iz karte potresnih područja 
Hrvatske (M. Herak, Geofizički Zavod PMF, Zagreb, 2011.). Na kartama su prikazane 
vrijednosti poredbenih vršnih ubrzanja temeljnog tla agR (za temeljno tlo tipa A) s 
vjerojatnosti premašaja 10% u 10 godina za poredbeno povratno razdoblje TNCR=95 
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godina i s vjerojatnosti premašaja 10% u 50 godina za poredbeno povratno razdoblje 
TNCR=475 godina, izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g (1g=9,81 m/s2). Za 
povratni period od 95 godina na području zahvata može se očekivati potres koji će 
prouzročiti poredbeno maksimalno ubrzanje u tlu vrijednosti 0,085 g ljestvice dok se za 
povratni period od 475 godina na području zahvata može očekivati potres koji će 
prouzročiti poredbeno maksimalno ubrzanje u tlu razreda A od 0,179 g. Iz navedenih 
podataka vidljivo je da se zahvat nalazi na prostoru niske do srednje potresne opasnosti.  

 

 
Slika 35. Karta poredbenih vršnih ubrzanja temeljnog tla agR (temeljno tlo tipa A) s 

vjerojatnosti promašaja 10% u 10 godina za poredbeno povratno razdoblje TNCR=95 
godina 

 
Slika 36. Karta poredbenih vršnih ubrzanja temeljnog tla agR (temeljno tlo tipa A) s 

vjerojatnosti promašaja 10% u 10 godina za poredbeno povratno razdoblje 
TNCR=475 godina  
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3.7 Pedološke značajke 

Prema Namjenskoj pedološkoj karti Republike Hrvatske, lokacija zahvata se nalazi na 
kartiranim jedinicama 65 – Močvarno glejno i 48 – Ritska crnica vertična, djelomično 
hidromeliorirana. Na karti u nastavku prikazani su tipovi tla na širem području zahvata 
(Slika 32), dok su u tablici u nastavku prikazane karakteristike jedinice tla prisutne na 
lokaciji zahvata (Tablica 6). 

 

 
Slika 37. Isječak iz Namjenske pedološke karte RH 

 
Tablica 6. Tipovi tla na lokaciji zahvata 

broj 
sastav i struktura 

ograničenja povoljnost 
dominantna ostale jedinice tla 

48 

Ritska crnica 
vertična, 

djelomično 
hidromeliorirana 

Ritska crnica, 
Močvarno glejno, 
Pseudoglej-glej 

Stagnirajuće površinske vode, visoka 
razina podzemne vode, vrlo slaba 

dreniranost, vertičnost >30% gline, jaka 
osjetljivost na kemijske polutante 

N-1 Privremeno 
nepogodno za 

obradu  

65 
Močvarno glejno 

vertično 
Glejna, Tresetno 

glejna 

Stagnirajuće površinske vode, visoka 
razina podzemne vode, vrlo slaba 

dreniranost, vertičnost >30% gline, jaka 
osjetljivost na kemijske polutante 

N-2 Trajno 
nepogodno za 

obradu 
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3.8 Hidrološke i hidrogeološke značajke 

3.8.1  Stanje vodnih tijela 

Prema Planu upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) za razdoblje 2016. – 2021. 
godine, na širem području planiranog zahvata nalaze se sljedeća vodna tijela:  

• površinska vodna tijela: CSRN0152_001 Istočni lateralni kanal Jelas Polje, 
CSRN0141_001 Mrsulja 

• tijelo podzemne vode: CSGI_29 – Istočna Slavonija – Sliv Save 

 

Mala vodna tijela 

Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno delineacija i 
proglašavanje zasebnih vodnih tijela površinskih voda na: 

• tekućicama s površinom sliva većom od 10 km², 

• stajaćicama površine veće od 0,5 km², 

• prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu. 

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veličine, a prema Zakonu o 
vodama odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglašavaju zasebnim vodnim tijelom 
primjenjuju se uvjeti zaštite kako slijedi: 

• Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom 
upravljanja vodnim područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti 
uvjeti kao za to veće vodno tijelo. 

• Za manja vodna tijela koja nisu proglašena Planom upravljanja vodnim područjima 
i nisu sastavni dio većeg vodnog tijela, važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije 
(tekućica, stajaćica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz 
pripadajuće ekoregije. 

Na slici u nastavku (Slika 33) dan je kartografski prikaz vodnih tijela na širem području 
zahvata, dok su opći podaci i stanje površinskih vodnih tijela CSRN0152_001 Istočni 
lateralni kanal Jelas Polje i CSRN0141_001 Mrsulja prikazani u tablicama u nastavku 
(Tablica 7, Tablica 8, Tablica 9 Tablica 10 ). 
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Slika 38. Površinska vodna tijela na širem području zahvata 
 

Tablica 7. Opći podaci vodnog tijela CSRN0152_001, Istočni lateralni kanal Jelas Polja 
OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0152_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0152_001 
Naziv vodnog tijela Istočni lateralni kanal Jelas Polja 
Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 
Ekotip Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom (2B) 
Dužina vodnog tijela 14.4 km + 75.8 km 
Izmjenjenost Izmjenjeno (changed/altered) 
Vodno područje: rijeke Dunav 
Podsliv: rijeke Save 
Ekoregija: Panonska 
Države Nacionalno (HR) 
Obaveza izvješćivanja EU 
Tjela podzemne vode CSGI-29                                                                                                                                                                                                                                                    
Zaštićena područja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  
Mjerne postaje kakvoće  
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Tablica 8. Stanje vodnog tijela CSRN0152_001, Istočni lateralni kanal Jelas Polja 
STANJE VODNOG TIJELA CSRN0152_001 

PARAMETAR UREDBA 
NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. POSTIZANJE 
CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Fluoranten 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
nije dobro 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
nije dobro 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nije dobro 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 

NAPOMENA:  
Određeno kao izmjenjeno vodno tijelo prema analizi opterećenja i utjecaja - Nepouzdana ocjena hidromorfoloških elemenata zbog nedostatka referentnih 
uvjeta i klasifikacijskog sustava 
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      
Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      
Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 

Tablica 9. Opći podaci vodnog tijela CSRN0141_001, Mrsunja 
OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0141_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0141_001 
Naziv vodnog tijela Mrsunja 
Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 
Ekotip Nizinske male, srednje velike i velike aluvijalne tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (3B) 
Dužina vodnog tijela 29.9 km + 273 km 
Izmjenjenost Prirodno (natural) 
Vodno područje: rijeke Dunav 
Podsliv: rijeke Save 
Ekoregija: Panonska 
Države Nacionalno (HR) 
Obaveza izvješćivanja EU 
Tjela podzemne vode CSGI-29                                                                                                                                                                                                                                                    
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Zaštićena područja HR1000005, HR2001311*, HR2001326*, HR146755*, HR146763*, 
HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                        
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće 13300 (na cesti Orivac-Slavonski Kobaš, Mrsunja) 
 

Tablica 10. Stanje vodnog tijela CSRN0141_001, Mrsunja 
STANJE VODNOG TIJELA CSRN0141_001 

PARAMETAR UREDBA 
NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. POSTIZANJE 
CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitobentos 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
loše 
dobro 
loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
loše 
dobro 
loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
nema ocjene 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
nema ocjene 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Makrofiti,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 
Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      
Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 

 

Na slici u nastavku (Slika 34) prikazano je tijelo podzemne vode CSGI_29 – Istočna 
Slavonija – Sliv Save dok su podaci o stanju i količini podzemne vode navedenog vodnog 
tijela dani u tablici u nastavku (Tablica 11) 
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Slika 39. Položaj podzemnog vodnog tijela na CSGI_29 – Istočna Slavonija – Sliv Save 

(Hrvatske vode) 

 
Tablica 11. Stanje tijela podzemne vode CSGI_29 – Istočna Slavonija – Sliv Save 

CSGI_29 – Istočna 
Slavonija – Sliv Save 

stanje tijela procjena stanja 

kemijsko stanje dobro 

količinsko stanje dobro 

ukupno stanje dobro 

 

3.8.2 Zaštićena područja – područja posebne zaštite voda 

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite 
voda i vodnoga okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, a određuju se na temelju 
Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21) i posebnih propisa. Na tablici i slici u nastavku 
(Tablica 12, Slika 35) nalazi se prikaz zaštićenih područja na širem području lokacije 
zahvata prema podacima Hrvatskih voda iz Registra zaštićenih područja.  

Lokacija zahvata se nalazi na području zaštite voda namijenjene za ljudsku potrošnju 
(12360730 Jelas – III zona sanitarne zaštite izvorišta i 14000066 Jelas – područja 
podzemnih voda) te na području podložnom eutrofikaciji (41033000 Dunavski sliv – sliv 
osjetljivog područja).  

Na slici i u tablici u nastavku prikazana su zaštićena područja voda na širem području 
lokacije zahvata (Slika 35, Tablica 12).  
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Tablica 12. Zaštićena područja na širem području lokacije zahvata prema Registru zaštićenih 
područja (Hrvatske vode) 

ŠIFRA RZP NAZIV PODRUČJA KATEGORIJA 

A. Područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju 

12360730 Jelas III zona sanitarne zaštite izvorišta 

12360720 Jelas  II zona sanitarne zaštite izvorišta 

14000066 Jelas područja podzemnih voda 

D. Područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate 

41033000 Dunavski sliv sliv osjetljivog područja 

E. Područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta 

521000005 Jelas polje Ekološka mreža (NATURA 2000) - područja 
očuvanja značajna za ptice 

51146755 Jelas polje Zaštićene prirodne vrijednosti –značajni krajobraz 

 

 
Slika 40. Karta zaštićenih područja – područja posebne zaštite voda (Hrvatske vode) 
 

3.8.3 Opasnost i rizik od poplava 

U okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članaka 124., 125. i 
126. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19, 84/21), izrađene su karte opasnosti 
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od poplava i karte rizika od poplava. Analiza opasnosti od poplava obuhvaća tri scenarija 
plavljenja: (1) velike vjerojatnosti pojavljivanja; (2) srednje vjerojatnosti pojavljivanja 
(povratno razdoblje 100 godina) i (3) male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući 
akcidentne poplave uzrokovane rušenjem nasipa na većim vodotocima ili rušenjem visokih 
brana (umjetne poplave), a uz informacije o obuhvatu analizirane su i dubine. 

Prema kartama opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja (Hrvatske vode, 
2019.), na području zahvata postoji mala opasnost od plavljenja poplava dubine vode do 
preko 2,5 m. Kod srednje i velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava na lokaciji zahvata se 
ne očekuje plavljenje. Na slikama u nastavku (Slika 36, Slika 37) prikazane su karte 
opasnosti od poplava za malu, srednju i veliku vjerojatnost pojavljivanja.  

 

 
Slika 41. Karta opasnosti za malu vjerojatnost pojavljivanja poplava (Hrvatske vode) 

 

 
Slika 42. Karta opasnosti za srednju i veliku vjerojatnost pojavljivanja poplava (Hrvatske 

vode) 
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3.9 Biološka raznolikost 

3.9.1 Klasifikacija staništa 

Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH (2016. g.), na širem području zahvata 
prisutni su sljedeći stanišni tipovi: 

• A.2.4. Kanali 
• C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe 
• D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva 
• D.4.1.1. Sastojine čivitnjače 
• E. Šume 
• I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine 
• I.2.1. Mozaici kultiviranih površina 
• J. Izgrađena i industrijska područja 

U nastavku su opisani pojedini stanišni tipovi prisutni u širem području zahvata temeljem 
dokumenta Nacionalna klasifikacija staništa (5. verzija).  

A.2.4. Kanali  

Kanali – Tekućice antropogenog podrijetla koje su najčešće izgrađene sa svrhom 
hidromelioracije poljoprivrednih površina, često s poluprirodnim biljnim i životinjskim 
zajednicama sličnim onima u prirodnim vodotocima.  

C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe 

Mezofilne livade košanice Srednje Europe (Sveza Arrhenatherion elatioris Br.-Bl. 1926, syn. 
*Arrhenatherion elatioris Luquet 1926) – Zajednica predstavlja mezofilne livade košanice 
Srednje Europe rasprostranjene od nizinskog do gorskog pojasa. 

D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva 

Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva (Red PRUNETALIA 
SPINOSAE Tx. 1952) – Skup više manje mezofilnih zajednica pretežno kontinentalnih 
krajeva, izgrađenih prvenstveno od pravih grmova (Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, 
Euonymus europaeus, Prunus spinosa i dr.) i djelomično drveća razvijenih u obliku grmova 
(Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Acer campestre i sl.). Razvijaju se kao rubni, 
zaštitni pojas uz šumske sastojine, kao živica između poljoprivrednih površina, uz rubove 
cesta i putova, a mjestimično zauzimaju i velike površine na površinama napuštenih 
pašnjaka. 

D.4.1.1. Sastojine čivitnjače 

Sastojine čivitnjače (Amorpha fruticosa) – Sastojine invazivne vrste čivitnjače, koje su 
često široko raširene na površinama s neuspjelom obnovom jednodobnih poplavnih šuma 
hrasta lužnjaka i poljskog jasena. 

E. Šume 

Šuma – Cjelokupna šumska vegetacija, gospodarena ili negospodarena, prirodna ili 
antropogena (uključujući i šumske nasade), zajedno s onim razvojnim stadijima koji se po 
flornom sastavu ne razlikuju od stadija zrelih šuma, a fizionomski pripadaju "šikarama" u 
širem smislu.  
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I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine 

I.2.1. Mozaici kultiviranih površina 

Mozaici kultiviranih površina – Mozaici različitih kultura na malim parcelama, u prostornoj 
izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. Ovaj se tip 
koristi ukoliko potrebna prostorna detaljnost i svrha istraživanja ne zahtijeva razlučivanje 
pojedinih specifičnih elemenata koji sačinjavaju mozaik. Sukladno tome, daljnja raščlamba 
unutar ovoga tipa prati različite tipove mozaika prema zastupljenosti pojedinih sastavnih 
elemenata. 

J. Izgrađena i industrijska staništa 

Izgrađene, industrijske, i druge kopnene ili vodene površine na kojima se očituje stalni i 
jaki ciljani (planski) utjecaj čovjeka. Definicija tipa na ovoj razini podrazumijeva prostorne 
komplekse u kojima se izmjenjuje različiti tipovi izgrađenih i kultiviranih zelenih površina 
u raznim omjerima zastupljenosti. 

 

Na slici u nastavku (Slika 38) prikazan je prostorni raspored stanišnih tipova na širem 
području zahvata. 
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Slika 43. Stanišni tipovi na široj lokaciji zahvata (ENVI portal okoliša) 
 

U tablici u nastavku (Tablica 13) naveden je popis ugroženih i rijetkih stanišnih tipova od 
nacionalnog i europskog značaja (Pravilnik o vrstama stanišnih tipova i karti staništa, Prilog 
II, NN 27/2021) prisutnih na širem području zahvata. 

 

Tablica 13. Ugroženi i rijetki stanišni tipovi prisutni na širem području zahvata 

Ugrožena i rijetka staništa 
Kriteriji uvrštavanja na popis 

NATURA BERN – Res. 4 HRVATSKA 

C.2.3.2. Mezofilne livade košanice 
Srednje Europe (osim C.2.3.2.8. i 
C.2.3.2.13.) 

C.2.3.2.1., C.2.3.2.2., 
C.2.3.2.3., C.2.3.2.4., 

C.2.3.2.5. i C.2.3.2.7. = 6510; 
C.2.3.2.12. = 6520 

 

unutar klase 
nalaze se rijetke 

i ugrožene 
zajednice 

E. Šume*    

* kartom kopnenih nešumskih staništa (2016.) stanišni tip E. Šume nije detaljnije klasificiran na niže klase, 
stoga ovdje nisu navođeni svi ugroženi i rijetki stanišni tipovi unutar klase E. Šume 
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3.9.2  Zaštićena područja 

Prema izvodu iz karte zaštićenih područja prirode Republike Hrvatske (ENVI portal okoliša) 
sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), najbliže zaštićeno 
područje planiranom zahvatu je značajni krajobraz Jelas Polje na udaljenosti od oko 0,73 
km južno od područja zahvata. U tablici u nastavku navedena su zaštićena područja u 
krugu 5 km od područja lokacije zahvata (Tablica 14).  

 

Tablica 14.  Zaštićena područja prirode u krugu od 5 km od lokacije zahvata 

KATEGORIJA ZAŠTITE NAZIV PODRUČJA 
Udaljenost od 
zahvata (m) 

1 Značajni krajobraz Jelas Polje 730 

 

 
Slika 44. Izvod iz karte zaštićenih područja (ENVI portal okoliša) 
 

3.9.3  Ekološka mreža 

Prema izvodu iz karte ekološke mreže (ENVI portal okoliša), lokacija zahvata se ne nalazi 
na području ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže nalazi se na udaljenosti od 
oko 0,9 km južno od lokacije zahvata – područje očuvanja značajno za ptice HR1000005 
Jelas polje. Na slici i tablici u nastavku prikazana su područja ekološke mreže na širem 
području lokacije zahvata. 
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Tablica 15. Područja ekološke mreže na širem području lokacije zahvata  
NAZIV PODRUČJA UDALJENOST ZAHVATA (km) 

PODRUČJA OČUVANJA ZNAČAJNA ZA VRSTE I STANIŠNE TIPOVE (POVS) 

HR2001326 Jelas polje s ribnjacima 2,46 

HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice 3,13 

HR2000488 Južni Dilj 5,18 

HR2001328 Lonđa; Glogovica i Breznica 5,78 

HR2000623 Šume na Dilj gori 7,57 

PODRUČJA OČUVANJA ZNAČAJNA ZA PTICE (POP) 

HR1000005 Jelas polje 0,95 

 

 
Slika 45. Izvod iz karte ekološke mreže (ENVI portal okoliša) 
 

3.10 Krajobrazne značajke 

Krajobraz i potrebu njegove zaštite kroz procjenu utjecaja na okoliš određuju kako 
međunarodni (Europska konvencija o krajobrazu) tako i nacionalni dokumenti prostornog 
uređenja (Strategija i Program prostornog uređenja RH) te legislativa zaštite okoliša. 
Krajobraz se ne može razmatrati na osnovi pojedinačnih sastavnica već samo kao 
prostorno-ekološka, gospodarska i kulturna cjelina. Krajobraznom regionalizacijom u 
Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske, s obzirom na prirodna obilježja 
izdvojeno je šesnaest osnovnih krajobraznih jedinica. Lokacija zahvata pripada 
krajobraznoj jedinici 1 – nizinska područja sjeverne Hrvatske. 
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Nizinska područja sjeverne Hrvatske karakterizira agrarni krajolik s kompleksima hrastovih 
šuma i poplavnim područjima. Identitet i vrijednost prostoru daju rubovi šuma te fluvijalno-
močvarni ambijenti (Lonjsko polje). Ugroženost i degradaciju područja uzrokuje nestanak 
živica u agromeliorativnim zahvatima, geometrijska regulacija vodotoka i nestanak tipičnih 
i doživljajno bogatih fluvijalnih lokaliteta. 

Na prostoru općine Sibinj izdvajaju se dvije osnovne reljefne cjeline: prigorski i nizinski 
dio. Prigorski pojas na sjeveru Općine čini uski brdsko-planinski pojas, te širi prigorski 
pojas koji se pruža do kontakta s nizinskim prostorom. Prigorski pojas na sjeveru Općine 
je brdskoprigorski dio Dilja, s najvišim vrhom od 461 m. To je pretežno šumsko i 
nenaseljeno područje. Prigorska područja su reljefno blago razvijena područja, pogodna za 
razvoj naselja i gospodarske aktivnosti. Južni dio općine Sibinj, u kojem se nalazi i lokacija 
zahvata, je nizinsko područje, koje je dio niskog zaravnjenog zemljišta uz rijeku Savu. To 
je prostor akumulacijsko-tektonskog reljefa čije su karakteristike određene mlađim 
tektonskim procesima i klimatskim promjenama u pleistocenu. U takvom širem nizinskom 
prostoru mogu se izdvojiti manje morfogenetske cjeline: naplavna ravan Save (poloj), 
fluviomočvarna nizina, terasna nizina i glacis terasa. 

Lokacija zahvata nalazi se na ravničarskom terenu bez izraženijih reljefnih uzdignuća. U 
krajobrazu se javljaju linearni infrastrukturni elementi prometnica uz koje se protežu 
izgrađeni dijelovi naselja s uglavnom obiteljskim kućama. Sjeverno uz lokaciju zahvata 
prolazi državna cesta D525. Na udaljenosti od oko 300 m sjeverno prolazi koridor autoceste 
A3. Na području između autoceste A3 i državne ceste D525 nalaze se prostor s izgrađenim  
industrijskim postrojenjima. Šire područje lokacije zahvata karakterizira kultivirani 
krajobraz pravilnih geometrijskih formi poljoprivrednih površina. (Slika 42).  
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Slika 46. Krajobrazna regionalizacija Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja, Bralić, 1995., 

(modificirano: Vita Projekt) 
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Slika 47. Krajobraz šireg područja lokacije zahvata (Google Earth) 
 

3.11  Šumarstvo 

Na području općine Sibinj nalaze se šumarije Oriovac i Slavonski Brod koje gospodare 
šumama podijeljenim u gospodarske jedinice. Unutar granica Općine nalazi se dio 
gospodarske jedinice "Stupničko brdo-Cerje", čitava gospodarska jedinica "Mlada vodica-
Puavice", koje pripadaju šumariji Oriovac, te dio gospodarske jedinice "Južni Dilj" koja 
pripada šumariji Slavonski Brod. Šumske površine zauzimaju 3.538 ha i čine 33,9% 
prostora općine. Prema kategorijama, gospodarske šume obuhvaćaju 2.090,01 ha, zaštitna 
šume 95,95 ha dok ostale šume i šumske površine obuhvaćaju 1.245,55 ha. Hrvatske 
šume upravljaju sa 78% šumskih površina, dok je ostatak od 22% u privatnom vlasništvu. 

Najviši prostori Općine su pod šumama bukve i jele, a u nižim dijelovima su rasprostranjene 
šume hrasta, graba, jasena, topola i ostalih listača. Kako na području općine Sibinj brdski 
dio čini pobrđe Dilja, na njegovim južnim padinama se prostiru šume hrasta kitnjaka i 
običnog graba u subasocijacijama s dlakavim šašem, te postepeno prelaze u panonsku 
varijantu brdske šume bukve. U posljednje vrijeme se na ovaj prostor unose brzorastuće 
četinjače (ariš, smreka, bor). Na krajnjim južnim obroncima Dilj gore prostiru se šume 
hrasta lužnjaka i velike žutilovke s rastavljenim šašem i žestiljem. Također se javlja i 
zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba, koja se javlja na uzvisinama koje nisu izložene 
poplavama (Strateški razvoji program općine Sibinj 2015.-2020.).  

Prema javnim podacima o šumama portala Hrvatskih šuma lokacija zahvata se ne nalazi 
na šumskom području (Slika 43). Šume na širem području lokacije zahvata koje pripadaju 
šumama u državnom vlasništvu nalaze se unutar Gospodarske jedinice Mrsunjski lug-
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Migalovci, dok se šume u privatnom vlasništvu nalaze unutar Gospodarske jedinice 
Slavonskobrodske šume. 

 

 
Slika 48. Prikaz šumskih područja u odnosu na lokaciju zahvata (Izvor: http://javni-

podaci.hrsume.hr/) 
 

3.12 Poljoprivreda 

Na području općine Sibinj, u ukupnoj površini općine poljoprivredno zemljište čini udio od 
37,31%. U ukupno raspoloživim površinama, oranice čine udio od čak 80% poljoprivrednog 
zemljišta. Prema bonitetnoj vrijednosti, najveći udio poljoprivrednog zemljišta čine 
obradiva tla, ali je i značajan udio osobito vrijednog obradivog tla koje je uglavnom 
smješteno u nizinskom dijelu općine, južno od ceste Gromačnik-Bartolovci-Sibinj-
G.Andrijevci gdje je lociran najveći dio ukupnih poljoprivrednih površina. 

U strukturi obradivog poljoprivrednog zemljišta na području općine Sibinj, najveći udio od 
92% čine oranice, slijede voćnjaci sa 4% udjela, dok najmanji udio obuhvaća mješovite i 
višegodišnje nasade (Strateški razvoji program općine Sibinj 2015.-2020.). 

Uvidom u ARKOD sustav evidencije korištenja poljoprivrednog zemljišta, vidljivo je da se 
lokacija zahvata nalaze na 4 parcele poljoprivrednog zemljišta označene kao oranice s 
ukupnom površinom od oko 17 ha. Na širem području zahvata prisutna su poljoprivredna 
zemljišta uglavnom u funkciji oranica, zatim voćnjaka i livada.  

http://javni-podaci.hrsume.hr/
http://javni-podaci.hrsume.hr/
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Slika 49. Izvadak iz ARKOD preglednika (Izvor: : http://preglednik.arkod.hr) 
 

3.13 Lovstvo  

Lokacija zahvata se nalazi unutar granica lovnog područja XII/10 – Migalovci. Državno 
lovište XII/10 – Migalovci prostire se na južnom dijelu Općine, južno od autoceste Zagreb-
Lipovac. Ukupna površina ovog lovišta je 5.774 ha. Od ukupne površine šume i šumsko 
zemljište zauzimaju 2.060 ha, odnosno oko 35%. Lovište je nizinskog tipa te u njemu 
prirodno obitava: jelen obični, srna obična, divlja svinja, zec obični, fazan, trčka skvržulja, 
šljuka bena, patka divlja-gluhara, prepelica-pučpura, liska crna. Lovište ne obuhvaća 
izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište površine do 300 m od naselja. 

 

3.14 Materijalna dobra i kulturno-povijesna baština 

Prema registru kulturnih dobara Republike Hrvatske u Općini Sibinj nalazi se 2 zaštićena i 
kulturna dobra. To su Arheološko nalazište srednjovjekovne utvrde Petnja udaljene oko 
3,8 km sjeverno od lokacija zahvata i Crkva sv. Ivana Krstitelja udaljena oko 3,7 km 
sjeverozapadno od lokacije zahvata. Sjeveroistočno od lokacije zahvata na udaljenosti od 
oko 1,5 km nalazi se preventivno zaštićeno kulturno dobro Kuća Tonkić s okućnicom i 
zaštićeno kulturno dobro Rodna kuća Đure Đokovića. Oba kulturna dobra nalaze se na 
području grada Slavonskog Broda.  

http://preglednik.arkod.hr/
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Na slici u nastavku nalazi se prikaz kulturnih dobra na širem području predmetnog zahvata 
(Slika 45).  

 

 
Slika 50. Kulturna dobra na širem području zahvata (Geoportal kulturnih dobara) 
 

3.15 Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, na području Općine Sibinj živi ukupno 5.771 
stanovnik, od kojih 1.332 stanovnika živi u naselju Slobodnica, a 443 u naselju Gromačnik. 
Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine u Općini Sibinj živjelo je 6.895 stanovnika, što 
je za oko 16% više nego prema popisu iz 2021. godine.  
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4 Opis mogućih utjecaja zahvata na okoliš 

4.1 Utjecaj tijekom izgradnje i korištenja 

4.1.1 Zrak 

Tijekom izgradnje 

Tijekom izvođenja građevinskih radova na izgradnji infrastrukturnih i svih ostalih objekata 
planirane zone malog gospodarstva Sibinj doći će do povećane emisije ispušnih plinova 
(ugljikov monoksid CO, dušikovi oksidi NOx, sumporov dioksid SO2 i plinoviti ugljikovodici) 
i čestica prašine u zrak uslijed rada strojeva, vozila i opreme. Moguće onečišćenje je 
privremenog i kratkotrajnog karaktera, ograničeno na vrijeme izvođenja radova i lokaciju 
samog zahvata. S obzirom na navedeno moguć je slab negativan utjecaj koji će nakon 
prestanka radova u potpunosti nestati, bez trajnih posljedica na kvalitetu zraka.  

Tijekom korištenja 

Tijekom korištenja zahvata, izvore onečišćenja zraka zbog svojih ispušnih plinova i čestica 
prašine u zrak predstavljati će motorna vozila koja će prometovati unutar zone malog 
gospodarstva Sibinj. Budući da se radi o internim cestama unutar gospodarske zone, 
očekivani promet je nizak i malog značaja u odnosu na okolni promet. Ovaj utjecaj ne 
smatra se značajnim jer motorna vozila prema zakonskim propisima moraju zadovoljavati 
standarde koji ne onečišćuju zrak.  

Svi objekti unutar zone malog gospodarstva Sibinj, neovisno o namjeni, moraju 
zadovoljavati vrijednost propisane Uredbom o graničnim vrijednostima emisija 
onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/2021). 

Prema odredbama UPU-a, djelatnosti koje su predviđene u zoni malog gospodarstva ne 
smiju narušavati kvalitetu stanovanja te nije predviđena ona djelatnost koja izaziva 
značajna zagađenja zraka. Na prostorima gdje se može očekivati veće zagađenje zraka 
(državna prometnica, industrijski pogoni) treba postaviti zaštitno zelenilo.  

S obzirom na sve navedeno, tijekom korištenja zone malog gospodarstva Sibinj, 
pridržavanjem odredbama UPU-a i zakonskih propisa vezanih za zaštitu zraka neće dolaziti 
do značajnog utjecaja izgrađenih zahvata na zrak, a time niti do negativnog utjecaja na 
kvalitetu zraka.   

 

4.1.2 Svjetlosno onečišćenje  

Svjetlosno onečišćenje na lokaciji zahvata iznosi 20,22 mag./arc sec2 (magnituda po 
prostornom kutu na sekundu na kvadrat). Najveći intenzitet svjetlosnog onečišćenja na 
širem predmetnom području prisutan je iz područja grada Slavonskog Broda, iz izgrađenih 
dijelova naselja te s okolnih prometnica (autocesta, županijska cesta).  

Prema Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i 
načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20), lokacija zahvata se nalazi u zoni 
E3 – Područja srednje ambijentalne rasvjete u koja ulaze područja industrijskih i trgovačkih 
zona u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja, industrijske i trgovačke zone 
unutar naselja te prometna infrastruktura.  
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Navedeni pravilnik propisuje obvezne načine i uvjete upravljanja rasvjetljavanjem, zone 
rasvijetljenosti, mjere zaštite, najviše dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja, uvjete za 
odabir i postavljanje svjetiljki, kriterije energetske učinkovitosti, uvjete, najviše dopuštene 
vrijednosti korelirane temperature boje izvora svjetlosti i upotrebu ekološki prihvatljivih 
svjetiljki. 

S obzirom na postojeće stanje na lokaciji zahvata koja je najvećim dijelom neizgrađena, 
realizacijom predmetnog zahvata doći će do povećanja svjetlosnog onečišćenja na lokaciji, 
međutim pridržavanjem zakonskih obveza navedenih spomenutim pravilnikom i Zakonom 
o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) može se očekivati da zahvat neće imati 
značajnijeg negativnog utjecaja svjetlosnog onečišćenja na okoliš.   

 

4.1.3  Klimatske promjene 

Europska komisija je u rujnu 2021. godine donijela dokument „Tehničke smjernice za 
pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027.“ (Službeni list 
Europske unije 2021/C 373/07) koje se vežu na dokument EIB Project Carbon Footprint 
Methodologies - Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission 
Variations (European Investment Bank, srpanj 2020.). U Tehničkim smjernicama su 
navedena pitanja u klimatskim područjima koje je potrebno razmotriti u okviru procjene 
utjecaja na okoliš.  

Klimatska priprema proces je koji integrira mjere ublažavanja i prilagodbe klimatskih 
promjena u razvoj infrastrukturnih projekata. Proces je podijeljen u dva stupnja 
(ublažavanje i prilagodba). Ublažavanje klimatskih promjena uključuje 1. Fazu (pregled) u 
kojoj se provjerava ulazi li projekt u kategoriju za koju treba procijeniti ugljični otisak i 2. 
Fazu (detaljna analiza) u sklopu koje se kvantificira emisija stakleničkih plinova u 
uobičajenoj godini rada. 

U nastavku je dana procjena utjecaja klimatskih promjena prema navedenim smjernicama 
kroz poglavlje Ublažavanje klimatskih promjena i Prilagodba klimatskim promjenama. 

 

4.1.3.1 Ublažavanje klimatskih promjena (Utjecaj zahvata na 
klimatske promjene) 

U Tehničkim smjernicama je klimatsko potvrđivanje podijeljeno na dvije faze: 1. faza 
(pregled – screening) i 2. faza (detaljna analiza – detailed analysis).  

1. Faza: Pregled – screening 

Prva faza u stupnju ublažavanja klimatskim promjenama uključuje pregled kategorija 
projekta iz Tablice 2. Smjernica u kojoj su navedeni primjeri kategorija projekata koji 
zahtijevaju procjenu ugljičnog otiska.  

Kako za predmetnu zonu malog gospodarstva Sibinj još nije poznato koji se zahvati 
planiraju graditi u zoni, ovisno o vrsti i karakteristikama planiranih zahvata, isti će 
podlijegati zasebnim postupcima procjene utjecaja na okoliš u sklopu kojih će biti 
analizirani utjecaji zahvata na klimatske promjene.  
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S obzirom na prethodno navedeno, u nastavku će biti analiziran utjecaj predmetnog 
zahvata u vidu izgradnje prometne infrastrukture koja je planirana zahvatom.   

U Tablici 2. Smjernica, procjena ugljičnog otiska potrebna je za kategoriju cestovna i 
željeznička infrastruktura, gradski promet u koju spada predmetni zahvat. 

2. Faza: Detaljna analiza – detailed analysis  

Detaljna analiza obuhvaća kvantifikaciju i monetizaciju emisija (i smanjenja emisija) 
stakleničkih plinova te procjenu usklađenosti s klimatskim ciljevima za 2030. i 2050. 
godinu. 

U Smjernicama se za izračun ugljičnog otiska preporučuju metodologije Europske 
investicijske banke (EIB) za procjenu ugljičnog otiska infrastrukturnih projekata2.  

Metodologija EIB-a za procjenu ugljičnog otiska obuhvaća sedam stakleničkih plinova 
navedenih u Kyotskom protokolu uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni 
klime (UNFCCC): ugljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O), 
fluorougljikovodici (HFC-i), perfluorougljici (PFC-i), sumporov heksafluorid (SF6) i dušikov 
trifluorid (NF3). U okviru kvantifikacije emisija sve se emisije s pomoću potencijala 
globalnog zagrijavanja (GWP) pretvaraju u tone ugljikova dioksida, odnosno ekvivalent 
ugljikova dioksida – CO2e. 

U metodologiji, za procjenu ugljičnog otiska upotrebljava se koncept „opsega“ koji je 
definiran u Protokolu o stakleničkim plinovima 3. Koncept „opsega“ u okviru metodologije 
za procjenu ugljičnog otiska sastoji se od 3 opsega koji su detaljnije objašnjeni u tablici u 
nastavku (Tablica 16).  

 

Tablica 16. Koncept „opsega” u okviru metodologije za procjenu ugljičnog otiska (za cestovnu 
infrastrukturu) 

Projektna 
aktivnost 

Opseg 1.  
IZRAVNE EMISIJE  
STAKLENIČKIH PLINOVA  
(koje fizički proizvode izvori koji se upotrebljavaju u projektu) 
Izgaranje goriva, proces/aktivnost, fugitivne emisije 

Predmetni zahvat nije 
proizvodna djelatnost, 
te ne nastaju izravne 
emisije već neizravne 
emisije 

Opseg 2.  
NEIZRAVNE EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA 
(povezane s potrošnjom energije koja je u projektu potrošena, no ne 
i proizvedena) 
Električna energija/energija za grijanje/hlađenje koju upotrebljava 
upravitelj infrastrukture 

Neizravne emisije 
odnose se na električnu 
energiju potrošenu za 
rasvjetu prometnih 
površina 

Opseg 3.  
DRUGE NEIZRAVNE EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA 
(koje se mogu smatrati posljedicom projektnih aktivnosti) 
Emisije iz opsega 1./2. na višim/nižim razinama lanca iz postrojenja 
koje je potpuno posvećeno projektnoj aktivnosti, a ne bi postojalo 
da nje nema i koje nije postojalo prije početka projekta. 

Druge neizravne 
emisije stakleničkih 
plinova odnose se na 
emisije stakleničkih 
plinova koji će nastati 
tijekom korištenja iz 
vozila koja će 

 
2 EIB Project Carbon Footprint Methodologies – Methodologies for the assessment of project greenhouse gas 
emissions and emission variations, Version 11.2., February 2022. 
3 Protokol o stakleničkim plinovima: https://ghgprotocol.org/ 
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Neizravne emisije stakleničkih plinova iz vozila ili voznih parkova koji 
upotrebljavaju prometnu infrastrukturu, uključujući učinke promjene 
vrste prijevoza. 
Neizravne emisije povezane s projektima energetskih mreža ili 
postrojenja za industrijsku proizvodnju kako je opisano u tablici 3. 
Smjernica.  
Neizravne emisije stakleničkih plinova za proizvodnju, preradu i 
prijevoz biogoriva te projekte za bioenergiju (ako je primjenjivo za 
utvrđivanje prihvatljivosti za ublažavanje klimatskih promjena).  

upotrebljavati 
predmetnu prometnicu. 
 

 

Metodologija za procjenu ugljičnog otiska sastoji se od sljedećih glavnih koraka:  

1. utvrđivanje projektnih granica;  
2. utvrđivanje razdoblja procjene;  
3. utvrđivanje opsega emisija koje će se uključiti u procjenu;  
4. kvantifikacija apsolutnih emisija projekta (Ab);  
5. utvrđivanje i kvantifikacija osnovnih emisija (Be);  
6. izračun relativnih emisija (Re = Ab - Be).  

 
Projektnom granicom opisuje se što se uključuje u izračun apsolutnih i relativnih emisija:  

— Apsolutne emisije temelje se na projektnoj granici koja obuhvaća sve bitne emisije iz 
opsega 1., 2. i 3. (prema potrebi) koje nastaju u projektu. Na primjer, granica za predmetni 
zahvat je duljina prometnice koja je utvrđena u ugovoru o financiranju (projekt i izračun 
apsolutnih emisija obuhvaća emisije stakleničkih plinova vozila koja upotrebljavaju tu 
dionicu autoceste u uobičajenoj godini).  

— Relativne emisije temelje se na projektnoj granici koja na odgovarajući način 
obuhvaća scenarije „provedbe projekta” i scenarije „bez provedbe projekta”. Obuhvaćene 
su sve bitne emisije iz opsega 1., 2. i 3. (prema potrebi), ali bi mogla biti potrebna granica 
izvan fizičkih granica projekta kako bi se mogla izvesti osnovna vrijednost.  

Na primjer, da nema autoceste, povećao bi se promet na sporednim cestama izvan fizičkih 
granica projekta. U izračunu relativnih emisija upotrebljava se granica koja obuhvaća cijelu 
regiju na koju utječe projekt. 

Apsolutne (Ab) emisije stakleničkih plinova godišnje su emisije koje su za projekt 
procijenjene za prosječnu godinu rada.  

Osnovne (Be) emisije stakleničkih plinova emisije su koje bi nastale u očekivanom 
alternativnom scenariju koji u razumnoj mjeri predstavlja emisije koje bi nastale da se 
projekt ne provodi.  

Relativne (Re) emisije stakleničkih plinova razlika su između apsolutnih i osnovnih 
emisija.  
 

Procjena ugljičnog otiska predmetnog zahvata 

U izračun emisija za zahvate prometnica ulaze staklenički plinovi koji nastaju na određenoj 
dionici prometnice. Predmetnim projektom će doći do povećanja duljina cesta za oko 2 km. 
Apsolutne emisije relevantne za predmetni projekt su emisije iz opsega 2. i 3. (neizravne 
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emisije stakleničkih plinova): emisije nastale utroškom električne energije za rasvjetu i 
emisije stakleničkih plinova koji nastaju tijekom korištenja prometnice (osobna vozila i 
dr.). Apsolutne (Ab) emisije stakleničkih plinova godišnje su emisije koje su za projekt 
procijenjene za prosječnu godinu rada. Relativne emisije temelje se na projektnoj granici 
koja na odgovarajući način obuhvaća scenarije „provedbe projekta” i scenarije „bez 
provedbe projekta”. 

Projektna dokumentacija će biti izrađena u skladu s važećim propisima, posebnim uvjetima 
iz lokacijske dozvole i ostalim posebnim uvjetima korisnika prostora. Navedeno uključuje i 
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) i Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, 
dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim tijelima (NN 
128/20). 

Prema podacima iz dokumenta Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 
novih osobnih vozila dostupnih za kupovinu u RH (MUP, ožujak 2021.) emisija CO2 iz vozila 
koja za gorivo koriste benzin ili dizel je približno između 110 i 300 g/km2. Motori s 
unutarnjim izgaranjem emitiraju različite štetne tvari: dušikove okside (NOx), hlapive 
organskespojeve (HOS), sumporove okside (SOx), ugljikov monoksid (CO), stakleničke 
plinove, sitne čestice (PM10, PM2,5), teške metale, benzen i druge štetne tvari. Emisije su 
primarno ovisne o tehnologiji vozila/motora i svojstvima goriva. 

Prema metodologiji iz dokumenta European Investment Bank (EIB) iz veljače 2022.; 
Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations (EIB, Aneks 1), izračun za 
procjenu emisije iz prometnice radi se prema modelu ERIAM koji koristi podatke iz projekta 
o prometu i troškovima te se računaju emisije sa i bez projekta. Emisije koje nastaju 
tijekom izgradnje ne ulaze u izračun. U ovoj fazi projekta nisu dostupni podaci potrebni za 
izračun emisija stakleničkih plinova te nije bilo moguće provesti navedenu analizu. No, s 
obzirom na karakteristike zahvata i manji prostorni obuhvat, može se zaključiti kako 
realizacijom predmetnog zahvata neće doći do značajnog povećanja ukupnih emisija 
stakleničkih plinova od prometa. 

Pregled dokumentacije o klimatskoj neutralnosti (do 2050.)  

Hrvatski je sabor 2. lipnja usvojio Strategiju niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 
2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/21) (u nastavku: Niskougljična strategija). 
Temeljni ciljevi Niskougljične strategije uključuju postizanje održivog razvoja temeljenog 
na ekonomiji s niskom razinom ugljika i učinkovitom korištenju resursa. Put kojim nas vodi 
niskougljična strategija dovest će do postizanja gospodarskog rasta uz manju potrošnju 
energije i s više korištenja obnovljivih izvora energije. Republika Hrvatska može i treba 
dati svoj doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova, sukladno ratificiranim 
međunarodnim sporazumima, premda je njezin udio na globalnoj razini u ukupnim 
emisijama stakleničkih plinova mali.  

Niskougljična strategija ima u fokusu smanjiti emisije stakleničkih plinova i spriječiti porast 
koncentracije istih u atmosferi i posljedično ograničiti globalni porast temperature.  

Prema Strategiji, promet je u 2018. godini činio 27% ukupnih emisije stakleničkih plinova, 
a od toga cestovni putnički promet 71,6%, cestovni teretni promet 24,7%, željeznički 
promet 0,8%, pomorski i riječni promet 2,4% te domaći zračni promet 0,5%. Sektor 
prometa je imao u 2018. godini emisiju veću od emisije u 1990. godini za 60,4%. Oko 



d.o.o. 
za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša 

Zagreb ▪ Ilica 191c ▪ www.vitaprojekt.hr 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 
ZA ZAHVAT: Zona malog gospodarstva Sibinj, Brodsko-posavska županija Str. 66 od 98 

 
  

90% emisija domaćeg zračnog prometa je obuhvaćeno ETS-om, odnosno manje od 0,4% 
emisija iz sektora prometa. U niskougljičnim scenarijima NU1 (scenarij postupne tranzicije) 
i NU2 (scenarij snažne tranzicije), u odnosu na 1990. godinu, usprkos mjerama u 2030. 
godini, emisija je još uvijek viša u odnosu na 1990. godinu za 51,4%, odnosno 44% u 
2030. godini, jer promet bilježi porast emisija do 2018. godine. Smanjenje emisije u 
odnosu na razinu iz 1990. godine očekuje se tek iza 2040. godine. U 2050. godini 
smanjenje u NU1 scenariju iznosit će 28,3%, a u NU2 scenariju 55,4%. 

Do 2030. se očekuje porast potrošnje električne energije uslijed elektrifikacije sektora 
prometa. Godišnja proizvodnja naftnih derivata prema niskougljičnim scenarijima, bit će 
otprilike na razini današnje proizvodnje do 2030. godine, nakon čega slijedi postupni pad 
proizvodnje. Pad proizvodnje nakon 2030. godine uzrokovan je prvenstveno povećanjem 
broja električnih vozila i vozila na alternativno gorivo u cestovnom prometu. 

Strategija ukazuje da je potrebno provesti niz mjera pri planiranju i izgradnji integralnih 
sustava u gradovima, što uključuje i javni i ostali promet. Temeljne mjere u prometu 
uključuju: 

• primjenu goriva niske emisije CO2 što uključuje korištenje električnih i hibridnih 
vozila, vozila koja koriste prirodni plin i bioplin, ukapljeni naftni plin, vozila koja 
koriste vodik te korištenje biogoriva 

• optimizaciju i povećanje učinkovitosti prijevoznih sredstava 
• destimulaciju potrošnje dizel goriva i uvoza starih dizel vozila 
• promicanje održivog integriranog putničkog i teretnog prometa 
• lokalizaciju proizvodnje i potrošnje s ciljem smanjenja teretnog prometa 

U Strategiji su dane smjernice za niskougljični razvoj do 2030. godine: 

• U sektoru prometa treba ojačati kapacitete za planiranje održive mobilnosti i 
integralno planiranje mobilnosti u gradovima. 

• Potrebno je poticati razvoj integriranog prometa. Potrebno je poticati željeznički 
promet kako bi postao konkurentan drugim vidovima prometa. Jedan od preduvjeta 
za ostvarenje je unaprijediti infrastrukturu: potrebno je unaprijediti i modernizirati 
pruge (uključujući elektrifikaciju), sustave signalizacije i kontrole kako bi se 
omogućile veće brzine prometovanja; potrebno je ulagati u obnovu fonda 
lokomotiva i vagona; potrebno je razviti mrežu logističkih intermodalnih platformi, 
s time da se te platforme trebaju izgraditi u lukama i u glavnim potrošačkim 
središtima. Isto je potrebno i zbog uključivanja ishodišta opskrbnih lanaca u 
hrvatske luke koje konkuriraju drugim lukama na ovom području; potrebno je 
povezivati javne gradske i međugradske prometne sustave; 

• Potreban je sustavan rad na unaprjeđenju unutarnjih plovnih putova kad je riječ o 
organizaciji, modernizaciji flote, obrazovanju, izgradnji infrastrukture (vodni putovi 
i luke), održavanju i sigurnosti plovidbe, kao i poboljšanju suradnje sa susjednim 
zemljama. Potrebno je ispitati mogućnosti za proširenje unutarnjih plovnih putova; 

• Potrebno je ulagati u razvoj inteligentnih i integriranih urbanih i javnih prometnih 
sustava koji uključuju razvoj urbane biciklističke infrastrukture, optimiranje gradske 
logistike u prijevozu tereta, inteligentno upravljanje javnim prometom i parkirnim 
površinama te poticanje tehničkih inovacija u urbanom prometu s ciljem smanjenja 
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emisija stakleničkih plinova. Posebno je važno osigurati razvoj infrastrukture i 
mogućnosti za primjenu alternativnih goriva u javnom prometu; 

• Ključno je osigurati infrastrukturu za alternativna goriva, s naglaskom na urbana 
područja kako bi se potaknula primjena alternativnih goriva prvenstveno u javnom 
gradskom prometu; 

• Potrebno je nastaviti sustavno provoditi promocije i kampanje s poticanjem 
transformacije mišljenja i djelovanja stanovnika u smjeru korištenja vidova prometa 
kojima se smanjuju emisije stakleničkih plinova. 

Također, dane su smjernice za niskougljični razvoj do 2050. godine: 

• Nastaviti aktivnosti ovisno o uspješnosti razvoja do 2030. godine. Ključno će biti 
daljnje korištenje alternativnih goriva za osobna vozila. Potrebno će biti nastaviti 
procese razvoja i unaprjeđenja integriranog i željezničkog te riječnog prometa kao 
vrlo važnog čimbenika za smanjenje emisija i povećanje konkurentnosti 
gospodarstva; 

• Bit će veliki značaj informacijske tehnologije za optimiranje prometnih sustava te 
integriranje s elektroenergetskim sustavom; 

• Bit će jako važna primjena alternativnih goriva i integriranog gradskog prometa koji 
uključuje javni gradski promet, inteligentne sustave za prijevoz tereta te razvijenu 
biciklističku infrastrukturu kako bi se gotovo potpuno eliminirale emisije stakleničkih 
plinova iz urbanih sredina; 

• Za smanjenje emisija u teškom teretnom prometu bit će potrebna alternativna 
goriva, posebice korištenje vodika primjenom gorivih ćelija, te korištenje sintetskih 
plinskih i tekućih goriva. Sustavi transporta trebaju biti visoko optimirani primjenom 
ICT rješenja i korištenjem autonomnih vozila gdje je to moguće. 

U Republici Hrvatskoj je od 2014. godine, na poticaj Ministarstva gospodarstva i održivog 
razvoja na snazi sustav kojim se obračun plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na 
motorni pogon s obzirom na emisije CO2 i onečišćujuće tvari u zrak iz motornih vozila. 
Početkom 2017. godine u Republici Hrvatskoj je stupila na snagu nova Uredba o kvaliteti 
tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija 
stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (NN 57/17) prema kojoj 
su dobavljači tekućih naftnih goriva i energije u trenutku uvoza, unosa i proizvodnje goriva 
ili energije stavljenih na hrvatsko tržište obveznici smanjenja i praćenja emisija 
stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije namijenjene za cestovni promet i 
promet unutarnjim plovnim putovima. Krajem 2019. godine sve spomenute odredbe 
prenesene su iz spomenute uredbe u Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog 
sloja (NN 127/19). Godine 2021. donesen je Pravilnik o načinu praćenja i izvješćivanja te 
metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i 
energije (NN 131/21).4 

Cestovni promet uključuje sve tipove osobnih automobila, lakih gospodarskih vozila, teških 
gospodarskih vozila, autobusa, mopeda i motocikala. Ovi pokretni izvori koriste različite 
vrste tekućih i plinovitih goriva, uglavnom benzin i dizel, te emitiraju značajne količine 

 
4 Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila dostupnih za kupovinu u RH (MUP, 
ožujak 2021.) 
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stakleničkih plinova i onečišćivača zraka. U razdoblju od 2008. do 2014. godine, emisije iz 
cestovnog prometa bile su neznatno smanjene zbog manje potrošnje goriva uzrokovane 
ekonomskom krizom u Republici Hrvatskoj, kao i provedbe mjera za smanjenje emisija 
CO2. U 2020. godini registrirano je 1.314 osobnih vozila, 1.190 mopeda, 379 motocikala i 
166 teretnih vozila na električni pogon, odnosno 7.381 osobno vozilo, dva mopeda, dva 
motocikla i 19 teretnih vozila na hibridni pogon. U odnosu na 2019. godinu to je povećanje 
ukupnog broja vozila na električni i hibridni pogon od 44,3%.4 

Može se pretpostaviti da će se broje električnih i hibridnih vozila i dalje povećavati što će 
utjecati na smanjenje emisija CO2 iz cestovnog prometa. Prema Strategiji niskougljičnog 
razvoja, a ovisno o uspješnosti razvoja do 2030. godine, do 2050. godine će ključno biti 
daljnje korištenje alternativnih goriva za osobna vozila. Projektno razdoblje predmetnog 
zahvata je 20 godina, nakon čega slijedi presvlačenje (pojačanje) kolnika, čime se 
produžuje vijek trajanja kolnika, te je planirani životni vijek građevine višestruko dulji.  

Cilj EU je klimatska neutralnost do 2050. godine, odnosno gospodarstvo s nultom neto 
stopom emisija stakleničkih plinova. Taj je cilj u skladu s predanošću EU-a globalnom 
djelovanju u području klime u okviru Pariškog sporazuma. U prosincu 2019. Europska 
komisija predstavila je Europski zeleni plan, pomoću kojeg bi se trebalo postići klimatsku 
neutralnost Europe do 2050. godine. Ona će se postići uz pomoć europskog propisa o klimi 
koji stavlja klimatsku neutralnost u obvezujuće zakonodavstvo EU-a. 

Do 2019. smanjila se emisije stakleničkih plinova za 24 % u odnosu na razine iz 1990. te 
je i dalje na dobrom putu da ostvari svoj cilj u skladu s Kyotskim protokolom o smanjenju 
emisija za 20 % do 2020. U prosincu 2019. Europska komisija je predstavila europski zeleni 
plan, a sada predlaže paket mjera čiji je cilj postići veću razinu ambicije Unije u pogledu 
smanjenja emisija do 2030. i postupno ukinuti fosilna goriva u njezinu gospodarstvu do 
2050. godine, u skladu s Pariškim sporazumom. Kako bi se EU usmjerio na uravnotežen 
put prema postizanju ugljične neutralnosti do 2050., Komisija je u travnju 2021. predložila 
da se ambiciozan klimatski cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. poveća s 
40 % na 55 % u odnosu na razine iz 1990. 

U Zelenom se planu navodi da promet proizvodi četvrtinu emisija stakleničkih plinova u 
EU-u te je njegov udio i dalje u porastu. Kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050. 
potrebno je smanjenje emisija iz prometa od 90 %. Cestovni, željeznički, zračni i vodni 
promet morat će pridonijeti smanjenju. Za postizanje održivog prometa korisnici moraju 
biti na prvom mjestu te im se moraju staviti na raspolaganje cjenovno pristupačnije, 
dostupnije, zdravije i čišće alternative trenutačnim navikama u pogledu mobilnosti. Godine 
2020. Europska komisija je donijela Strategiju za održivu i pametnu mobilnost. U Strategiji 
se nastoje riješiti veći problemi povezani s tranzicijom prema mobilnosti s nultim emisijama 
i utvrđuje se plan kojim se europski promet odlučno usmjerava prema održivoj i pametnoj 
budućnosti. Popratni akcijski plan uključuje politike koje su, među ostalim, usmjerene na 
poticanje uvođenja vozila s nultim emisijama i povezane infrastrukture. Prelaskom na 
vozila s nultim emisijama spriječit će se onečišćenje i poboljšati zdravlje naših građana. 
Time se podupire i cilj nulte stope onečišćenja iz europskog zelenog plana kako je navedeno 
u akcijskom planu za postizanje nulte stope onečišćenja.  

Komisija je 2021. godine donijela izmjenu Uredbe u pogledu postrožavanja standardnih 
vrijednosti emisija CO2 za nova osobna vozila i nova laka gospodarska vozila. Opći su ciljevi 
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pridonijeti postizanju klimatske neutralnosti do 2050. i u tu svrhu, u skladu s europskim 
propisom o klimi, pridonijeti postizanju smanjenja neto emisija stakleničkih plinova od 
najmanje 55 % do 2030. u usporedbi s 1990. Prijedlog služi trima posebnim ciljevima. Prvi 
je pridonijeti klimatskim ciljevima za 2030. i 2050. smanjenjem emisija CO2 iz automobila 
i lakih gospodarskih vozila. Drugi je posebni cilj omogućiti potrošačima i građanima da 
imaju koristi od intenzivnijeg stavljanja vozila s nultim emisijama na tržište. Treći je 
posebni cilj potaknuti inovacije tehnologija s nultim emisijama, čime bi se učvrstio vodeći 
tehnološki položaj automobilskog vrijednosnog lanca i potaklo zapošljavanje u EU-u. Iako 
je automobilski sektor bio uspješan u razvoju i proizvodnji naprednih tehnologija za vozila 
s motorom s unutarnjim izgaranjem te u njihovu stavljanju na tržište u cijelom svijetu, 
potrebno je sve više usmjeravati ulaganja u tehnologije s nultim emisijama. U tom 
globalnom kontekstu automobilski lanac EU-a mora biti i vodeći akter u trenutačnom 
globalnom prelasku na mobilnost s nultom stopom emisija. Prijedlog je tehnološki 
neutralan i bit će popraćen mjerama za poticanje uporabe goriva s nultom emisijom i 
infrastruktura za punjenje. Može se očekivati da će dodatne popratne koristi biti povećana 
energetska učinkovitost i energetska sigurnost. 

 
4.1.3.2 Prilagodba klimatskim promjenama (Utjecaj klimatskih 

promjena na zahvat) 

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat tijekom korištenja analiziran je primjenom 
metodologije opisane u Smjernicama Europske komisije; Smjernice za voditelje projekata: 
Kako povećati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene (Non-paper Guidelines 
for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient). Procjena se temelji 
na analizi osjetljivosti, izloženosti i ranjivosti kroz sedam koraka (modula): 

1. Utvrđivanje osjetljivosti projekta na klimatske promjene 
2. Procjena izloženosti opasnostima koje su vezane  
3. Procjena ranjivosti 
4. Procjena rizika 
5. Utvrđivanje mogućnosti prilagodbe 
6. Procjena mogućnosti prilagodbe 
7. Integracija akcijskog plana prilagodbe u ciklus razvoja projekta 

Kako za predmetnu zonu malog gospodarstva Sibinj još nije poznato koji se zahvati 
planiraju graditi u zoni, ovisno o vrsti i karakteristikama planiranih zahvata, isti će 
podlijegati zasebnim postupcima procjene utjecaja na okoliš u sklopu kojih će biti 
analizirani utjecaji klimatskih promjena na zahvat.  

S obzirom na prethodno navedeno, u nastavku će biti analiziran utjecaj klimatskih 
promjena na dio predmetnog zahvata koji se odnosi na izgradnju prometne infrastrukture. 

MODUL 1: Utvrđivanje osjetljivosti projekta na klimatske promjene 

Osjetljivost zahvata utvrđuje se u odnosu na niz klimatskih varijabli i sekundarnih efekata 
ili opasnosti koje su vezane za klimatske uvjete, kroz područja utjecaja klimatskih 
promjena bitnih za zahvat: 

• imovina i procesi na lokaciji  
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• prometna povezanost 

U nastavku je prikazana osjetljivost planiranog zahvata na klimatske uvjete (Tablica 17).  

 
Tablica 17. Osjetljivost predmetnog zahvata na klimatske uvjete 

Klimatska osjetljivost: ZANEMARIVA MALA VISOKA 

 

  Zona malog gospodarstva  
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1 postupni porast temp. zraka   

2 povišenje ekstremnih temp. zraka   

3 postupna promjena količine oborina   

4 promjena ekstremne količine oborina   

5 prosječna brzina vjetra   

6 maksimalna brzina vjetra   

7 vlažnost   

8 sunčevo zračenje   

9 oluje   

10 erozija tla   

11 klizišta/nestabilnost tla   

12 urbani toplinski otoci   

13 poplave   

14 šumski požari   

 

Analizom osjetljivosti zahvata na klimatske promijene ocijenjeno je kako je zahvat 
umjereno osjetljiv na klimatske uvjete vezane uz promjenu ekstremne količine oborine, 
poplave, eroziju i nestabilnost tla i klizišta.  

MODUL 2: Procjena izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske 
promjene (EE) 

Modul 2 se odnosi na procjenu izloženosti zahvata opasnostima koje su povezane s 
klimatskim uvjetima na lokaciji na kojoj je zahvat planiran. Sastoji se od modula 2a 
(procjena izloženosti u odnosu na postojeće klimatske uvjete) i modula 2b (procjena 
izloženosti budućim klimatskim uvjetima). 

U tablici u nastavku (Tablica 18.) dana je procjena izloženosti lokacije zahvata u odnosu 
na postojeće klimatske uvjete (Modul 2a) i buduće klimatske uvjete (Modul 2b).  
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Tablica 18.  Izloženost lokacije u odnosu na osnovicu/promatrane (Modul 2a) i budućim klimatskim uvjetima (Modul 2b). 

Br tema vezana za 
osjetljivost 

Modul 2a: procjena izloženosti lokacije u odnosu na 
osnovicu/promatrane klimatske uvjete Modul 2b: procjena izloženosti lokacije budućim klimatskim uvjetima 

1 

postupni porast 
temperatura 
zraka (povišenje 
prosječnih 
temperatura 
zraka) 

Lokacija zahvata nalazi se u području umjerene kontinentalne 
klime s rijetko izraženim meteorološkim ekstremima za koju je 
karakteristično da srednje mjesečne temperature prelaze 10°C 
tijekom više od četiri mjeseca te da su srednje temperature 
najtoplijeg mjeseca ispod 22°C. 

Tijekom proteklog 50-godišnjeg razdoblja (1961.-2010.) trendovi 
srednje, srednje minimalne i srednje maksimalne temperature 
zraka pokazuju zatopljenje u cijeloj Hrvatskoj. Trendovi godišnje 
temperature zraka su pozitivni i značajni, a promjene su veće u 
kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj 
unutrašnjosti. 

 

Prema rezultatima RegCM-a za simulaciju na 12,5 km rezoluciji, u 
prvom razdoblju buduće klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija 
na području lokacije zahvata očekuje se mogućnost zagrijavanja od 1°C 
do 1,5°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 očekivano 
zagrijavanje je od 1,5°C do 2°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i 
scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na mogućnost porasta temperature 
od 2,5 do 3,0°C.  

 

2 

povišenje 
ekstremnih 
temperatura 
zraka 

Najtopliji mjesec u godini prema najbližoj meteo. postaji Slavonski 
Brod je srpanj sa srednjom temperaturom zraka od 21,5 °C, dok 
je najhladniji mjesec u godini na promatranom području siječanj 
sa srednjom temperaturom zraka od -0,2 °C. Najviša vrijednost 
maksimalne temperature zraka izmjerena je u kolovozu 2012. 
godine (40,5 °C), a najniža u siječnju 1963. godine (-27,8 °C).  

Tijekom proteklog 50-godišnjeg razdoblja (1961.-2010.), uočeno 
zatopljenje očituje se i u svim indeksima temperaturnih ekstrema 
pozitivnim trendovima toplih temperaturnih indeksa (topli dani i 
noći te trajanje toplih razdoblja) te negativnim trendovima hladnih 
temperaturnih indeksa (hladni dani i hladne noći te duljina hladnih 
razdoblja). 

 

Prema rezultatima RegCM-a za simulaciju na 12,5 km rezoluciji, u 
prvom razdoblju buduće klime (2011.-2040. godine) i scenarija RCP4.5 
na području lokacije zahvata očekuje se mogućnost povećanja broja 
vrućih dana od 8 do 12 dana, za scenarij RCP8.5 očekuje se mogućnost 
povećanja vrućih dana od 12 do 16 dana. Za razdoblje 2041.-2070. 
godine i scenarij RCP4.5 očekuje se mogućnost povećanja broja vrućih 
dana od 16 do 20, dok se za scenarij RCP8.5 očekuje mogućnost 
povećanja broja vrućih dana od 20 do 25.  

 

3 

postupna 
promjena 
količine oborine 
(promjena 
prosječne 
količine oborine) 

Prosječna količina oborina u BPŽ iznosi 700-800 mm/god, stoga 
područje pripada umjereno kišnoj klimi. Najviše oborine padne u 
toplom dijelu godine, a mjesec s najviše oborine je lipanj. 

Tijekom proteklog 50-godišnjeg razdoblja, godišnje količine 
oborine pokazuju prevladavajuće neznačajne trendove, koji su 
pozitivni u istočnim ravničarskim krajevima i negativni u ostalim 

 

Prema rezultatima RegCM-a za simulaciju na 12,5 km rezoluciji, u 
prvom razdoblju buduće klime (2011.-2040. godine) za scenarij RCP4.5 
očekuje se promjena količine oborina na godišnjoj razini od -5 do 0%, 
dok se za scenarij RCP8.5 očekuje promjena godišnje količine oborina 
od 0 do 5%. U drugom razdoblju buduće klime (2041.-2070. godine) za 
oba scenarija na području lokacije zahvata očekuje se promjena količine 
oborina na godišnjoj razini  od 0 do 5 %.  
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područjima Hrvatske. Najizraženije promjene sušnih razdoblja su 
u jesenskim mjesecima kada je u cijeloj Republici Hrvatskoj uočen 
statistički značajan negativan trend. 

4 
promjena 
ekstremne 
količine oborina 

Prema podacima najbliže meteorološke postaje Slavonski Brod, 
najviše oborine padne tijekom ljetnog dijela godine, a mjesec s 
najviše oborine je lipanj (86,1 mm).  

 

Prema rezultatima RegCM-a za simulaciju na 12,5 km rezoluciji, u 
prvom razdoblju buduće klime (2011.-2040. godine) na području 
lokacije zahvata očekuje se mogućnost promjene ukupne količine 
oborine od 0 do 0,25 mm zimi i u proljeće, od -0,25 do -0,5 u ljeto te 
od 0 do -0,25 mm u jesen. Za razdoblje 2041.-2070. godine projekcije 
ukazuju na mogućnost promjene ukupne količine oborine od 0 do 0,25 
mm zimi, u proljeće i na jesen, te od 0 do -0,25 mm u ljeto.  

 

5 prosječna brzina 
vjetra 

U godišnjoj ruži vjetrova na području Slavonskog Broda 
prevladavaju strujanja iz dva suprotna smjera i to iz zapad 
jugozapad i istok sjeveroistok te njihovih susjednih smjerova 
strujanja koji su prisutni od jeseni do proljeća. Tijekom godine 
najveću učestalost imaju vjetrovi jačine 1-3 bofora. 

 

Prema rezultatima RegCM-a, razdoblju 2011. – 2040. godine projicirana 
srednja brzina vjetra neće se mijenjati zimi i u proljeće, ali projekcije 
ukazuju na moguć porast tijekom ljeta i jeseni na Jadranu. U razdoblju 
2041. – 2070. godine očekuje se blago smanjenje srednje brzine vjetra 
tijekom zime u dijelu sjeverne i u istočnoj Hrvatskoj. Ljeti i u jesen 
nastavlja se simulirani trend jačanja brzine vjetra na Jadranu, slično kao 
u razdoblju 2011. – 2040. godine. 

 

6 maksimalna 
brzina vjetra 

Ljeti je na području BPŽ moguća pojava olujnog vjetra praćena 
tučom.   

Prema rezultatima RegCM-a za simulaciju na 12,5 km rezoluciji, u 
budućim razdobljima može se očekivati blago, gotovo zanemarivo 
povećanje maksimalne brzine vjetra..  

 

7 vlažnost Srednja godišnja relativna vlažnost iznosi od 75 do 80 %.    

U neposrednoj budućnosti (do 2040.) očekuje se smanjenje relativne 
vlažnosti u proljeće i ljeto između 0,5 i 2%. Ovo smanjenje je vrlo malo 
tako da neće bitnije utjecati na ukupnu relativnu vlažnost u ovim 
sezonama. U zimi je projiciran mali porast relativne vlažnosti u većini 
krajeva (osim u primorskom pojasu), ali i ovaj porast ne bio donio veću 
promjenu ukupne vlažnosti zraka. Slično vrijedi i u jesen za istočne 
krajeve, dok u ostatku zemlje ne bi došlo do promjene relativne 
vlažnosti. 

 

8 sunčevo 
zračenje Godišnje ovo područje prosječno ima preko 1.900 sunčanih sati.  Očekuje se lagano povećanje sunčevog zračenja.  

9 oluje 

Olujom se smatra vjetar brzine 17,2 m/sek odnosno 62 km/h 
(jačine 8 stupnjeva po Beaufortovoj skali) ili više, koji lomi grane 
stabla, valja i lomi usjeve, otresa plodove voća i nanosi štetu 
građevinskim objektima.  
Bjelovarsko-bilogorska županija nalazi se u kontinentalnom dijelu 
Hrvatske. Taj dio Hrvatske ima olujna nevremena koja uzrokuju 
materijalne štete. Najčešće se olujno nevrijeme javlja u 
vremenskim situacijama s pojavom oblaka jakog vertikalnog 

 
Prema rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit, u 
budućim razdobljima može se očekivati blago, gotovo zanemarivo 
povećanje maksimalne brzine vjetra. 
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razvoja uz olujni vjetar, kao i uz veliku količinu oborine koja je 
kratkog trajanja, a ponekad i tuču. 

10 erozija tla 
Prema karti Potencijalnog rizika od erozije (Hrvatske vode, siječanj 
2019.), lokacija zahvata se nalazi na području s malim 
potencijalnim rizikom od erozije. 

 

U slučaju povećanja ekstremnih oborina može se povećati rizik od 
pojave erozije. Budući da je vjerojatnost za povećanje ekstremnih 
oborina zanemariva te da se zahvat nalazi na ravnom terenu, ne 
očekuje se pojava erozije. 

 

11 klizišta / 
nestabilnost tla 

S obzirom na položaj lokacije zahvata i geomorfološki položaj nije 
očekivana pojava klizišta i odrona.  

Uslijed povećanja ekstremnih oborina može se povećati i opasnost od 
pojave klizišta na padinama. Klizišta mogu nastati i kao štetne 
posljedice u slučaju potresa. No, budući da se zahvat nalazi na ravnom 
terenu, ne očekuje se pojava klizišta. 

 

12 urbani toplinski 
otoci 

Zahvat se nalazi na manjoj udaljenosti od pretežito urbanog 
naselja za koje postoji mogućnost pojave urbanih toplinskih otoka.  Nema dostupnih podataka.  

13 poplave Zahvat se ne nalazi na području za koju postoji mala vjerojatnost 
poplavljivanja poplava.  

Ne očekuje se povećanje opasnosti od poplava budući da se ne očekuje 
povećanje ekstremnih količina oborina, dok se očekuje smanjenje 
prosječnih količina. 

 

14 šumski požari 

Klima na području lokacije zahvata je umjereno kontinentalna, bez 
izrazitijeg sušnog razdoblja, s pretežno povoljnim godišnjim 
rasporedom oborina, te s obilježjima umjereno hladnih zima i 
toplih ljeta. 

 Produljenje sušnih razdoblja može povećati opasnost od pojave požara, 
no ne očekuje se značajno povećanje izloženosti.  
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MODUL 3: Procjena ranjivosti 

Procjena ranjivosti zahvata određuje se prema sljedećoj formuli: 

ranjivost = osjetljivost x izloženost 

 

Ranjivost može biti ocjenjena jednom od 3 ocjene: 

Razina ranjivosti: 

Ne postoji 

Srednja 

Visoka 

 

U tablici u nastavku (Tablica 19.) navedene su moguće ocjene ranjivosti u odnosu na 
izloženost lokacije zahvata i osjetljivost zahvata. 

 
Tablica 19. Razina ranjivosti 

Ranjivost 
Izloženost 

Ne postoji Srednja Visoka 

Osjetljivost  

Ne postoji    

Srednja    

Visoka    

 

U tablici u nastavku (Tablica 20.) dana je procjena ranjivosti u odnosu na postojeće 
klimatske uvjete (Modul 3a) i buduće klimatske uvjete (Modul 3b). Ulazni podaci za analizu 
ranjivosti su osjetljivost zahvata na klimatske promjene (Modul 1) te izloženost lokacije 
zahvata u postojećim (Modula 2a) i budućim (Modul 2b) klimatskim uvjetima. 
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Tablica 20.  Analiza ranjivosti zahvata 
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1 postupni porast temp. zraka         

2 povišenje ekstr. temp. zraka         

3 postupna promjena količine ob.         

4 promjena ekstremne količine ob.         

5 prosječna brzina vjetra         

6 maksimalna brzina vjetra         

7 vlažnost         

8 sunčevo zračenje         

9 oluje         

10 erozija tla         

11 klizišta/nestabilnost tla         

12 urbani toplinski otoci         

13 poplave         

14 šumski požari         

 

OSJETLJIVOST 

ne postoji  

IZLOŽENOST 

ne postoji  RANJIVOST = 
IZLOŽENOST x 
OSJETLJIVOST 

   

srednja  srednja     

velika  velika     

 

MODUL 4: Procjena rizika 

U ovom modulu detaljnije se analiziraju teme povezane s klimatskim promjenama za koje 
postoji visoka procjena ranjivosti, kao i teme sa srednjom ili bez ranjivosti, a za koje se 
smatra da je potrebna dodatna analiza. 

Rizik je definiran kao kombinacija ozbiljnosti posljedica događaja i njegove vjerojatnosti 
pojavljivanja, a računa se prema sljedećem izrazu: 

 

rizik = ozbiljnost posljedica x vjerojatnost pojavljivanja 
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Ozbiljnost posljedica i vjerojatnost pojavljivanja ocjenjuju se prema ljestvici za bodovanje 
sa pet kategorija (Tablica 21. i Tablica 22.). Ozbiljnost utjecaja klimatskih uvjeta 
(posljedica) je prvi kriterij koji se procjenjuje, nakon čega se procjenjuje mogućnost 
utjecaja klime (vjerojatnost) gdje se određuje koliko je vjerojatno da će neka posljedica 
nastupiti u određenom razdoblju (npr. tijekom vijeka trajanja zahvata). 

Rezultati bodovanja ozbiljnosti posljedice i vjerojatnosti za svaki pojedini rizik iskazuju se 
prema klasifikacijskoj tablici rizika (Tablica 23.). 

 

Tablica 21. Ljestvica za procjenu ozbiljnosti posljedica opasnosti 

1 2 3 4 5 

beznačajna manja srednja znatna katastrofalna 

Utjecaj se može 
neutralizirati kroz 

uobičajene 
aktivnosti 

Štetan događaj koji 
se može 

neutralizirati 
primjenom mjera 
koje osiguravaju 

kontinuitet 
poslovanja 

Ozbiljan događaj 
koji zahtijeva 
dodatne hitne 

mjere koje 
osiguravaju 
kontinuitet 
poslovanja 

Kritičan događaj 
koji zahtijeva 

izvanredne ili hitne 
mjere koje 
osiguravaju 
kontinuitet 

Katastrofa koja 
može uzrokovati 

prekid rada ili pad 
mreže / 

nefunkcionalnost 
imovine 

 

Tablica 22. Ljestvica za procjenu vjerojatnosti opasnosti 

1 2 3 4 5 

rijetko malo vjerojatno 
srednje 

vjerojatno vjerojatno gotovo sigurno 

Vjerojatnost 
incidenta je vrlo 

mala 

S obzirom na 
sadašnja prakse i 

procedure, malo je 
vjerojatno da će se 
incident dogoditi 

Incident se već 
dogodio u sličnoj 

zemlji ili okruženju 

Vjerojatno je da će 
se incident dogoditi 

Vrlo je vjerojatno 
da će se incident 
dogoditi, možda i 

nekoliko puta. 

ILI 

Godišnja 
vjerojatnost 

incidenta iznosi 5% 

Godišnja 
vjerojatnost 

incidenta iznosi 
20% 

Godišnja 
vjerojatnost 

incidenta iznosi 
50% 

Godišnja 
vjerojatnost 

incidenta iznosi 
80% 

Godišnja 
vjerojatnost 

incidenta iznosi 
95% 
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Tablica 23. Klasifikacijska tablica rizika 

 Vjerojatnost 
opasnosti Rijetko Malo 

vjerojatno 
Srednje 
vjerojatno Vjerojatno Gotovo 

sigurno 

Opseg 
posljedica 
pojavljivanja 

 1 2 3 4 5 

Beznačajna 1 1 2 3 4 5 

Manja 2 2 4 6 8 10 

Srednja 3 3 6 9 12 15 

Znatna 4 4 8 12 16 20 

Katastrofalna 5 5 10 15 20 25 

 

razina rizika: 

 Zanemariv rizik 
 Nizak rizik 
 Umjeren rizik 
 Visok rizik 
 Ekstremno visok rizik 

 

U tablici u nastavku (Tablica 24.) dana je procjena za predmetni zahvat. 

 
Tablica 24. Procjena razine rizika 

 Vjerojatnost 
opasnosti Rijetko Malo 

vjerojatno 
Srednje 
vjerojatno Vjerojatno Gotovo 

sigurno 
Opseg 
posljedica 

 

 1 2 3 4 5 

Beznačajna 1 1, 4 2    

Manja 2      

Srednja 3 10, 11, 13     

Znatna 4      

Katastrofalna 5      

 

Rizik br. Opis rizika Razina rizika 

1 postupni porast temperatura zraka zanemariv rizik  

2 povišenje ekstremnih temperatura zraka zanemariv rizik  

4 promjena maksimalne količine oborina zanemariv rizik  

10 erozija tla zanemariv rizik  

11 klizišta/nestabilnost tla zanemariv rizik  

13 poplave zanemariv rizik  

 

Na temelju izračunatih faktora rizika od klimatskih promjena koji se kreću od 1 do 3 
(zanemariv rizik), zaključuje se da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera smanjenja 
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utjecaja kao niti provedbe daljnje analize varijanti i implementacije dodatnih mjera 
prilagodbe (moduli 5, 6 i 7).  

 

Pregled dokumentacije o otpornosti na klimatske promjene 

Hrvatski je sabor 7. travnja 2020. godine usvojio Strategiju prilagodbe klimatskim 
promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. 
godinu (NN 46/20) (u daljnjem tekstu: Strategija prilagodbe). Strategija prilagodbe 
postavlja viziju: Republika Hrvatska otporna na klimatske promjene. Za postizanje vizije 
postavljeni su sljedeći ciljevi:  

(a) smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih 
promjena 

(b) povećati sposobnost oporavka nakon učinaka klimatskih promjena i  
(c) iskoristiti potencijalne pozitivne učinke, koji također mogu biti posljedica klimatskih 

promjena.  

Strategija prilagodbe određuje prioritetne mjere i koordinirano djelovanje kroz kratkotrajne 
akcijske planove te praćenje provedbe mjera.  

U Strategiji prilagodbe prepoznati su sektori koji su očekivano najviše izloženi utjecaju 
klimatskih promjena, među kojima nije izdvojen sektor prometa. Sektori koji su izloženi 
su: vodni resursi, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i akvakultura, bioraznolikost, 
energetika, turizam i zdravlje/zdravstvo. Također su obrađene dvije međusektorske teme 
koje su ključne za provedbu cjelovite i učinkovite prilagodbe klimatskim promjenama: 
prostorno planiranje i uređenje te upravljanje rizicima od katastrofa.  

Strategija prilagodbe nije izolirani dokument, već se izrađuje u sinergiji sa Strategijom 
održivog razvoja Republike Hrvatske i s relevantnim sektorskim strategijama. Neke 
strategije se u manjoj ili većoj mjeri dotiču pitanja klimatskih promjena, a neke od njih 
predlažu i odgovarajuće mjere, a jedna od takvih je i Strategija prometnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine. 

Jedan od ciljeva Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. 
do 2030. godine je: Smanjiti utjecaj prometnog sustava na klimatske promjene, a mjera 
koja se odnosi na klimatske promjene glasi: Prilagođavanje klimatskim promjenama i 
njihovo ublažavanje (Razvoj prometnog sektora u Republici Hrvatskoj trebao bi uzeti u 
obzir potrebu da se smanji emisija CO2, a time i ublaži utjecaj prometa na klimatske 
promjene. U isto vrijeme, prometnu infrastrukturu i poslovanje treba izgraditi uzimajući u 
obzir moguće posljedice klimatskih promjena i ekstremne vremenske uvjete na njima). 

U Republici Hrvatskoj sve je više električnih i hibridnih vozila, te se može pretpostaviti da 
će njihov broj rasti što će utjecati na smanjenje emisija CO2 iz cestovnog prometa.  

 

4.1.3.3 Konsolidirana dokumentacija o pregledu klimatske 
neutralnosti 

Kako za predmetnu zonu malog gospodarstva Sibinj još nije poznato koji se zahvati 
planiraju graditi u zoni, u predmetnom Elaboratu nisu sagledani učinci budućih zahvata 
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izgrađenih u zoni malog gospodarstva Sibinj. Ovisno o vrsti i karakteristikama budućih 
planiranih zahvata, isti će podlijegati zasebnim postupcima procjene utjecaja na okoliš u 
sklopu kojih će biti analizirani utjecaj pojedinog zahvata u odnosu na klimatske promjene.  

Predmetnim zahvatom planirana je izgradnja prometne infrastrukture s potrebnim 
pratećim instalacijama (elektroinstalacije, elektronička komunikacijska infrastruktura, 
vodovodne instalacije, plinske instalacije) na području zone malog gospodarstva općine 
Sibinj, stoga je utjecaj zahvata u odnosu na klimatske promjene analiziran u odnosu na 
izgradnju prometne infrastrukture.  

Kako u ovoj fazi projekta nisu dostupni podaci potrebni za izračun emisija stakleničkih 
plinova, nije bilo moguće provesti analizu u skladu s Tehničkim smjernicama za pripremu 
infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. (2021/C 373/01) i 
metodologijom Europske investicijske banke (EIB) za procjenu ugljičnog otiska 
infrastrukturnih projekata. S obzirom na karakteristike i manji prostorni obuhvat, 
zaključeno je kako realizacijom predmetnog zahvata neće doći do značajnog povećanja 
ukupnih emisija stakleničkih plinova od prometa. 

Za utjecaj klime i pretpostavljenih klimatskih promjena na planirani zahvat izgradnje 
prometne infrastrukture, na temelju prethodno opisane metodologije, zaključeno je kako 
ne postoji umjeren ili visok rizik zahvata na analizirane teme vezane za osjetljivost. S 
obzirom na navedeno, zaključeno je kako nema potrebe za propisivanje dodatnih mjera 
smanjenja utjecaja klimatskih promjena na zahvat.  

 

4.1.4 Tlo 

Tijekom izgradnje 

Tijekom izvođenja radova izgradnje zone malog gospodarstva Sibinj doći će do trajnog 
gubitka tla (tip tla -  močvarno glejno i ritska crnica vertična) na većini površine 
gospodarske zone. Prema odredbama UPU-a izgrađenost građevne čestice u zoni malog 
gospodarstva Sibinj kod proizvodne (I), poslovne (K) i ugostiteljsko turističke (T1) namjene 
ne smije biti veća od 60% tlocrtne površine čestice, dok kod poslovne komunalno servisne 
namjene (K3) izgrađenost ne smije biti veća od 20 % tlocrtne površine čestice. Također, 
minimalno 20% površine građevne čestice treba biti ozelenjeno i odgovarajuće 
hortikulturno uređeno. Utjecaj na kvalitetu tla tijekom građenja biti će lokaliziran na 
prostor izgradnje gospodarske zone.  

Utjecaj na tlo tijekom zemljanih i montažnih radova moguć je uslijed akcidenata (istjecanje 
goriva, strojnog ulja, različitih otapala i sl.). Ovakvi utjecaji se ne očekuju u uvjetima 
normalnog funkcioniranja i pravilnog vođenja gradilišta, već samo kao akcidentne situacije, 
stoga se ovakva vrsta utjecaja smatra malo vjerojatnom. Ako do njih i dođe oni se svode 
na najmanju moguću i prihvatljivu razinu, korištenjem upijajućih materijala za 
sprječavanje širenja onečišćenja i spremnika za odlaganje iskopane onečišćene zemlje, 
odnosno pravilnom organizacijom građenja te nisu značajni. 

Također, do negativnog utjecaja može doći prilikom neadekvatnog odlaganja otpada na 
teren uz lokaciju zahvata. Poštivanjem svih propisa vezanih za gospodarenje otpadom, kao 
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i pridržavanjem dobre graditeljske prakse i pažljivim izvođenjem radova, opasnost od 
onečišćenja i negativan utjecaj na tlo moguće je izbjeći. 

Slijedom svega navedenog, utjecaj na tlo tijekom građenja bit će slab negativan utjecaj i 
lokaliziran na prostor izgradnje zahvata te sveden na minimum primjenom zakonskih 
propisa i dobre prakse. 

Tijekom korištenja 

Tijekom korištenja zahvata utjecaj na tlo vezan je uz mogućnost utjecaja oborinskih voda 
s prometnica te ulja, goriva i tekućina iz automobila na tlo. Odvodnja oborinskih voda s 
prometnica i pješačkih staza izvest će se poprečnim i uzdužnim nagibom prema slivnicima 
koje će se spojiti na projektiranu kanalizacijsku mrežu te preko separatora upustiti u 
postojeće melioracijske kanale. Zahvatom je predviđena odvodnja sanitarnih otpadnih 
voda na način da se sve sanitarne otpadne vode odvode u budući kolektor sanitarne 
kanalizacije duljine oko 1.950 m. Spoj na projektiranu sanitarnu kanalizaciju predviđen je 
sa sjeverne strane županijske ceste Ž-4207. Sustav odvodnje otpadnih voda spaja se na 
sustav odvodnje aglomeracije Slavonski Brod s krajnjim pročišćavanjem na UPOV-u 
Slavonski Brod.  

Tijekom korištenja zahvata do utjecaja na tlo može doći prilikom akcidentnih situacija, 
primjerice uslijed izlijevanja goriva ili ulja, ali njihova je vjerojatnost vrlo mala. Takve 
pojave se vrlo brzo uočavaju te učinkovito saniraju (npr. uporabom apsorbensa koji se 
adekvatno zbrinjava van lokacije zahvata putem ovlaštene osobe). 

Ukoliko se prilikom planiranja budućih zahvata na području zone malog gospodarstva Sibinj 
spriječi mogućnost negativnog utjecaj na tlo pravilnim postupanjem s oborinskim i 
otpadnim vodama te prevencijom akcidentnih situacija, može se isključiti mogućnost 
negativnog utjecaja na tlo tijekom korištenja predmetnog zahvata.  

 

4.1.5 Vode  

Predmetni zahvat se nalazi na području tijela podzemne vode CSGI_29 – Istočna Slavonija 
– Sliv Save. Lokaciji zahvata se najbliže nalazi površinsko vodno tijelo CSRN0152_001 
Istočni lateralni kanal Jelas Polja udaljeno oko 400 m sjeverno od lokacije zahvata. Lokacija 
zahvata se nalazi unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta Jelas.   

Tijekom izgradnje 

Utjecaj na vode moguć je prilikom izgradnje zahvata u slučaju incidenta, istjecanjem 
opasnih tvari (ulja, maziva, gorivo) iz strojeva i vozila na gradilištu. Opreznim i pažljivim 
rukovanjem mehaničkim strojevima i opremom te redovitim tehničkim pregledom i 
servisom istih, moguće je izbjeći negativan utjecaj. Također, do negativnog utjecaja može 
doći prilikom neadekvatnog odlaganja otpada. Poštivanjem svih propisa vezanih za 
gospodarenje otpadom, kao i pridržavanjem dobre graditeljske prakse i pažljivim 
izvođenjem radova, moguće je izbjeći negativan utjecaj na površinske i podzemne vode.  

Na području zahvata nalaze se melioracijski kanali koje je prema UPU-u, u svrhu mjera 
zaštite od poplava, potrebno uređivati kako bi se održala njihova propusna moć. Na 
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dijelovima kanala na kojima je neophodno njihovo uređenje za izgradnju planiranih 
sadržaja radne zone, kanale je potrebno zacjeviti na odgovarajući način.  

Prema UPU-u zaštitu podzemnih voda od zagađenja potrebno je izvesti na način da se 
sustav odvodnje otpadnih voda izradi od vodonepropusnih elemenata, dok se oborinske 
vode s prometnih površina i parkirališta trebaju odvoditi putem slivnika s taložnicima u 
javnu kanalsku mrežu. Prema Odluci o sanitarnoj zaštiti izvorišta Jelas zabranjeno je: 
ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda, deponiranje otpada, građenje kemijskih-
industrijskih postrojenja, građenje prometnica (pješačkih i biciklističkih staza) bez sustava 
kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda. Slijedom navedenog nakon što se 
utvrdi namjena eventualnih budućih poslovnih i drugih građevina za iste je potrebno 
zatražiti posebne vodopravne uvjete, kako bi se utvrdio način pročišćavanja i ispuštanja 
otpadnih voda. 

Pridržavanjem navedenih mjera za zaštitu voda na čitavom području zone malog 
gospodarstva Sibinj ne očekuje se mogućnost značajnog utjecaja zahvata tijekom 
izgradnje na površinske i podzemne vode.  

Tijekom korištenja 

Tijekom korištenja zahvata utjecaj na vode vezan je uz mogućnost utjecaja oborinskih 
voda s prometnica te ulja, goriva i tekućina iz automobila u površinska i podzemna vodna 
tijela. Prema odredbama UPU-a radi karakteristika područja, odnosno lokacije zone na 
vodozaštitnom području, obavezna je izgradnja separatnog sustava odvodnje (zasebno 
otpadne vode, zasebno oborinske vode). Odvodnja sanitarnih otpadnih voda izvest će se 
na način da se sve sanitarne otpadne vode odvode u planirani kolektor odvodnje koji se 
spaja na sustav javne odvodnje aglomeracije Slavonski Brod s krajnjim pročišćavanjem na 
UPOV-u Slavonski Brod. Sastav otpadnih voda prije ispusta u sustav odvodnje otpadnih 
voda mora biti u skladu s graničnim vrijednostima emisija, sukladno Pravilniku o 
graničenim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN, br. 26/20). Odvodnja oborinskih 
voda s prometnica i pješačkih staza izvodi se poprečnim i uzdužnim nagibom prema 
slivnicima koje će se spojiti na projektiranu kanalizacijsku mrežu te preko separatora 
upustiti u postojeće melioracijske kanale. 

Zahvat se nalazi u području zaštite voda namijenjene za ljudsku potrošnju (12360730 Jelas 
– III zona sanitarne zaštite izvorišta i 14000066 Jelas – područja podzemnih voda). Prema 
karti opasnosti od poplava, na lokaciji zahvata postoji mala vjerojatnost pojava poplava s 
dubinom vode do >2,5 m. Mala vjerojatnost pojavljivanja poplava odnosi se na akcidentne 
poplave uzrokovane rušenjem nasipa na većim vodotocima ili rušenjem visokih brana 
(umjetne poplave).  

Tijekom korištenja zahvata neće doći do značajnog utjecaja na vode ukoliko će se sve 
otpadne i oborinske vode zbrinjavati na odgovarajući način (kao što je propisano u 
odredbama UPU-a ili na neki drugi sličan način). Kako u ovoj fazi nisu poznati konkretni 
sadržaji u okviru zone malog gospodarstva Sibinj, već samo namjena pojedinih površina, 
mjere iz urbanističkog plana uređenja zadovoljavaju uvjete u pogledu zaštite voda u fazi 
izrade elaborata zaštite okoliša. 
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4.1.6 Bioraznolikost 

Tijekom izgradnje 

Prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa i izvodu iz karte staništa Republike Hrvatske, na 
lokaciji zahvata nalazi se mozaik stanišnih tipova: I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine 
i D.4.1.1. Sastojine čivitnjače. Od navedenih stanišnih tipova na lokaciji zahvata, ni jedno 
se ne nalazi na popisu ugroženih i rijetkih stanište sukladno Pravilniku o vrstama stanišnih 
tipova i karti staništa (Narodne Novine 27/2021). Na širem području zahvata, u krugu od 
250 m nalaze se ugrožena i rijetka staništa C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje 
Europe (osim C.2.3.2.8. i C.2.3.2.13.) i E. Šume. S obzirom na ograničenu lokaciju zahvata 
unutar gospodarske zone, izgradnjom neće doći do zadiranja u navedena zaštićena 
staništa, stoga se ne očekuje ni negativan utjecaj zahvata u kontekstu njihova gubitka.   

Izgradnjom zahvata doći će do trajnog gubitka navedenih staništa I.1.8. i D.4.1.1. (ukupno 
oko 32,65 ha površine). Gubitak zapuštenih poljoprivrednih površina i sastojina čivitnjače 
koja je ujedno i jedna od najrasprostranjenijih stranih invazivnih vrsta ne procjenjuje se 
kao značajan.  

Za očekivati je da će prisutnost ljudi, strojeva i povećanje razine buke djelovati 
uznemirujuće na životinjske vrste te će one izbjegavati lokaciju zahvata tijekom izvođenja 
radova. Ovaj utjecaj umanjuje činjenica da se radi o području koje je već pod određenim 
antropogenim utjecajem te da će se pojedinačni sadržaji izvoditi postupno. Uz dobru 
organizaciju gradilišta, korištenje malobučnih strojeva i opreme te poduzimanje mjera za 
smanjenje prašenja, utjecaji na životinjske vrste se mogu svesti na prihvatljivu razinu. 

Budući da se niti komunalno opremanje zone niti izgradnja pojedinačnih sadržaja neće 
provoditi u jednoj fazi, već postupno, kako se interesenti budu odlučivali na investiciju, 
utjecaj na gubitak staništa odvijat će se postupno. 

Na području zahvata nalaze se melioracijski kanali koji su povezani s ostalim vodnim 
tijelima izvan obuhvata zahvata te će se isti izgradnjom zahvata urediti i zaštititi.  

S obzirom na sve navedeno, očekuje se slab negativan utjecaj na bioraznolikost tijekom 
izgradnje predmetnog zahvata koji neće biti značajan. 

Tijekom korištenja 

U obuhvatu zahvata predviđeni su gospodarski sadržaji koji će u pravilu biti smješteni u 
zatvorene objekte i kao takvi neće imati utjecaja na vegetaciju i faunu u neposrednom 
okolišu zahvata. U fazi korištenja zahvata, unutar lokacije gospodarske zone prometovat 
će motorna vozila, no s obzirom da će promet biti ograničen prometnim površinama u 
krugu zone ne očekuje se značajni utjecaj prometa na okolna staništa. 

S obzirom na navedeno, ne očekuje se značajniji utjecaj na bioraznolikost tijekom 
korištenja predmetnog zahvata.  
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4.1.7  Zaštićena područja  

Predmetni zahvat je udaljen oko 0,73 km od najbližeg zaštićenog područja (zaštićeni 
krajobraz Jelas Polje). Uzimajući u obzir karakteristike zahvata koji je planiran isključivo 
unutar područja gospodarske zone ne očekuje se negativan utjecaj na navedeno zaštićeno 
područje kao ni na druga zaštićena područja na širem području zahvata.  

 

4.1.8  Ekološka mreža  

Prema Izvatku iz karte ekološke mreže Republike Hrvatske za predmetno područje, lokacija 
zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže nalazi 
se na udaljenosti od oko 0,95 km (područje očuvanja značajno za ptice HR1000005 Jelas 
polje).  

Tijekom izgradnje i korištenja predmetne gospodarske zone, zbog udaljenosti i karaktera 
zahvata, može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja na navedeno područje i druga 
područja ekološke mreže u okruženju. Lokacija zahvata neće zadirati u staništa najbližih 
područja ekološke mreže, odnosno zahvat neće izravno ili neizravno utjecati na područja 
ekološke mreže. 

 

4.1.9 Krajobraz 

Tijekom izgradnje 

Tijekom pripreme i izgradnje zahvata može se očekivati negativni vizualni utjecaj zbog 
prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala na području zahvata koji će 
privremeno promijeniti vizualnu kvalitetu krajobraza u zoni izvedbe radova. Utjecaj je 
lokalnog i kratkoročnog karaktera te karakterističan isključivo za vrijeme trajanja pripreme 
i izgradnje zahvata. Predmetna gospodarska zona nalazi se izvan naselja stoga se ne 
očekuje značajan utjecaj na boravišne kvalitete krajobraza. Za očekivati je da će se radovi 
na izgradnji odvijati u fazama, odnosno da će se zona malog gospodarstva Sibinj postepeno 
puniti sadržajima/zahvatima. 

Tijekom korištenja 

Nakon izgradnje gospodarske zone doći će do trajnog utjecaja na krajobraz na području 
zahvata promjenom iz agrarnog u industrijski krajobraz. Promijenit će se vizualne i 
strukturne značajke krajobraza na području zahvata. Nova gospodarska zona bit će vidljiva 
s obližnjih prometnica i naselja, no budući da se radi o području koji je u širem kontekstu 
već značajno antropogeniziran (blizina autoceste A3, državne ceste, industrijskih i 
poslovnih infrastrukturnih objekata), negativan utjecaj promjene vizualne percepcije 
lokacije zahvata je značajno umanjen te nije ocijenjen kao značajan. Odredbama UPU-a 
predmetne zone malog gospodarstva Sibinj definirano je kako minimalno 20% površine 
građevne čestice treba biti ozelenjeno i odgovarajuće hortikulturno uređeno.  

S obzirom na navedeno, tijekom korištenja zone malog gospodarstva Sibinj očekuje se 
slab negativan utjecaj na krajobraz koji nije značajan.  
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4.1.10 Šumarstvo 

Prema javnim podacima o šumama portala Hrvatskih šuma lokacija zahvata se ne nalazi 
na šumskom području. Najbliže područje šume nalazi se na udaljenosti od oko 300 m 
zapadno od lokacije zahvata. S obzirom na to da je predmetni zahvat planiran na području 
gospodarske zona na kojoj u postojećem stanju nema šuma te neće doći do zadiranja u 
okolna šumska područja oko lokacije zahvata može se isključiti mogućnost negativnog 
utjecaja na šume i šumarstvo.  

 

4.1.11 Poljoprivreda 

Tijekom izgradnje 

Uvidom u ARKOD sustav evidencije korištenja poljoprivrednog zemljišta, na lokaciji 
zahvata se nalaze 4 parcele poljoprivrednog zemljišta označene kao oranice s ukupnom 
površinom od oko 17 ha. Tlo na kojem se nalazi predmetni zahvat okarakterizirano je kao 
privremeno nepogodno za obradu zbog stagnirajuće površinske vode, visoke razine 
podzemne vode, vrlo slabe dreniranosti te veće prisutnosti glinene komponente. No, 
površina na kojoj je smještena zona malog gospodarstva Sibinj je meliorirana te je u 
proteklom razdoblju služila kao poljoprivredna površina. Dio lokacije zahvata se i danas 
koristi za poljoprivrednu proizvodnju dok je drugi dio napušten i pod utjecajem prirodne 
sukcesije. Izgradnjom zahvata neće doći do spriječenog ili otežanog pristupa 
poljoprivrednim parcelama u blizini. S obzirom na navedeno te na činjenicu da se radi o 
površini koja je prema prostornom planu namijenjena za gospodarsku zonu, ne očekuje se 
značajni utjecaj na poljoprivredu. 

Tijekom korištenja 

Uz pridržavanje zakonskih propisa vezanih za zaštitu kvalitete zraka, procjenjuje se da 
tijekom korištenja zahvat neće imati negativan utjecaj na poljoprivredu okolnog područja.  

 

4.1.12 Lovstvo 

Lokacija zahvata se nalazi unutar granica lovnog područja XII/10 – Migalovci, međutim 
lovište ne obuhvaća izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište u koje spada i 
predmetna lokacija. 

Tijekom izgradnje, a zbog određene buke, vibracija i prisutnosti ljudi, eventualno prisutna 
divljač će se preseliti u susjedna područja. Uzevši u obzir da je zahvat okružen brojnim 
antropogenim elementima (prisutnost autoceste i državne ceste, izgrađeni industrijski i 
poslovni infrastrukturni objekti) te da u okolici zahvata ima dovoljno pogodnih staništa za 
divljač, može se isključiti mogućnost značajno negativnog utjecaja na lovstvo i divljač.  
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4.1.13 Buka  

Tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata može se očekivati povećanje razine buke koje će 
biti uzrokovano radom građevinskih strojeva i vozila. Buka motora građevinskih strojeva i 
vozila varira ovisno o stanju i održavanju motora, opterećenju vozila kao i karakteristikama 
podloge kojom se vozilo kreće. 

Najviše dopuštene razine buke koja se javlja kao posljedica rada gradilišta određene su 
člankom 15. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora 
buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/2021). Prema navedenom, dopuštena 
ekvivalentna razina buke gradilišta na najizloženijem mjestu imisije zvuka otvorenog 
boravišnog prostora tijekom vremenskog razdoblja ‘dan’ i vremenskog razdoblja ‘večer’ 
iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 do 18.00 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne 
razine buke od dodatnih 5 dB(A). Pri obavljaju građevinskih radova tijekom vremenskog 
razdoblja ‘noć’ ekvivalentna razina buke ne smije prijeći vrijednosti iz Tablice 1. iz članka 
4. Pravilnika. U posebnim slučajevima dopušteno je prekoračenje dopuštenih razina buke 
u slučaju ako to zahtijeva tehnološki proces gradilišta u trajanju do najviše tri (3) noći 
tijekom uzastopnog razdoblja od trideset (30) dana. 

Povećana razina buke bit će lokalnog i privremenog karaktera, ograničena na područje 
zahvata i to isključivo tijekom radnog vremena u periodu izgradnje zahvata. S obzirom na 
karakter zahvata, vremenski period izvođenja radova kao i način gradnje, procjenjuje se 
da neće doći do značajnog negativnog utjecaja. Za očekivati je da će se radovi na izgradnji 
odvijati u fazama, odnosno da će se gospodarska zona postepeno puniti 
sadržajima/zahvatima. 

Tijekom korištenja 

Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) i Pravilnikom 
o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 
nastanka (NN 143/2021) propisane su najviše moguće dopuštene razine buke na vanjskim 
prostorima koje iznose:  

Zona 
buke namjena prostora 

najviše dopuštene razine vanjske buke u dBA 

Ldan Lvečer Lnoć Lden 

5. 

Zona gospodarske namjene pretežito zanatske. 
Zona poslovne pretežito uslužne, trgovačke te 
trgovačke ili komunalno-servisne namjene. 
Zona ugostiteljsko turističke namjene uključujući 
hotele, turističko naselje, kamp, ugostiteljski 
pojedinačni objekti s pratećim sadržajima. 
Zone sportsko rekreacijske namjene na kopnu 
uključujući golf igralište, jahački centar, 
hipodrom, centar za zimske športove, teniski 
centar, sportski centar – kupališta. 

65 65 55 67 

6. 
Zona gospodarske namjene pretežito proizvodne 
industrijske djelatnosti. 

Razina buke koja potječe od izvora buke unutar 
ove zone a na granici s najbližom zonom 1, 2, 3 
ili 4 u kojoj se očekuju najviše imisijske razine 
buke, buka ne smije prelaziti dopuštene razine 

buke na granici zone 1, 2, 3 ili 4. 
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Prema odredbama UPU-a zone malog gospodarstva Sibinj, definirano je kako je smanjenje 
buke potrebno postići upotrebom odgovarajućih materijala kod gradnje novih građevina, 
njihovim smještajem u prostoru te postavljanjem zona zaštitnog zelenila prema izvorima 
buke, a prvenstveno prema prometnicama A3, D525 i županijskoj cesti Ž4207 te brzoj 
željezničkoj pruzi sjeverno od obuhvata Plana.  

Tijekom korištenja zahvata, očekuje se nastanak buke koja nastaje uslijed kretanja vozila 
po cestovnoj infrastrukturi unutar zone za vrijeme radnog vremena. 

Pridržavanjem postojećih zakonskih regulativa u kontekstu nastajanja i zaštite od buke, ne 
očekuje se prekoračenje vrijednosti najviših dopuštenih razina buke definiranih Pravilnikom 
o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 
nastanka (NN 143/2021).  

 

4.1.14 Postupanje s otpadom 

Tijekom izgradnje 

Tijekom izvođenja radova nastat će određene količine i vrste otpada. Očekuje se nastanak 
građevinskog otpada od pripremnih i izvedbenih radova. Nastajat će i manja količina 
miješanog komunalnog otpada od radnika na gradilištu. Također, uslijed akcidentnih 
situacija može doći do izljeva otpadnih ulja i otpada od tekućih goriva na gradilištu iz vozila 
i strojeva. 

Prema Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), tijekom radova na izgradnji planiranog 
zahvata, predviđa se nastanak vrsta otpada koje se mogu svrstati pod sljedeće grupe, 
podgrupe i ključne brojeve (Tablica 25). Količine otpada koji će nastati tijekom izgradnje 
nije moguće procijeniti budući da ovise o brojnim faktorima, no imajući na umu vrstu 
zahvata, radit će se o količinama i vrsti otpada koje neće predstavljati problem kod 
zbrinjavanja. 

 
Tablica 25. Ključni brojevi i nazivi otpada tijekom izgradnje predmetnog zahvata 

ključni broj  naziv otpada 

13 Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) 

13 01 Otpadna hidraulička ulja 

13 02 Otpadna maziva ulja za motore i zupčanike 
13 08 Zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način 

15 
Otpadna ambalaža; apsorbensi, tkanine za brisanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća 
koja nije specificirana na drugi način 

15 01 Ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada) 

15 02 Apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća 

17 
Građevinski otpad i otpad od rušenja objekta (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih 
lokacija) 

17 01 Beton, cigle, crijep/pločice i keramika 

17 02 Drvo, staklo i plastika  

17 04 Metali (uključujući njihove legure) 

17 05 Zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i otpad od jaružanja 
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ključni broj  naziv otpada 

17 08 Građevinski materijal na bazi gipsa 

17 09 Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata 

20 
Komunalni otpad (otpad iz kućanstava i slični otpad iz ustanova i trgovinskih i proizvodnih 
djelatnosti) uključujući odvojeno sakupljene sastojke komunalnog otpada 

20 01 Odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) 

20 03  Ostali komunalni otpad 

 

Otpad nastao tijekom građenja će se sakupljati i odvajati po vrstama otpada te predavati 
ovlaštenim tvrtkama (sakupljačima) na zbrinjavanje, a sve sukladno odredbama Zakona o 
gospodarenju otpadom (NN 84/2021) te Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 
125/19). Stoga se negativan utjecaj uslijed nastanka i zbrinjavanja otpada tijekom 
izgradnje zone malog gospodarstva Sibinj ne očekuje. 

Tijekom korištenja 

Budući da nije poznato sa sigurnošću koji sadržaji dolaze u zoni malog gospodarstva Sibinj, 
ne zna se koje vrste otpada će nastati tijekom korištenja zahvata. Zbrinjavanje otpada 
obavljat će se putem ovlaštenih pravnih osoba za zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada, a 
sve sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021).  

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda zone malog gospodarstva Sibinj planirana je spajanjem 
na postojeći sustav odvodnje aglomeracije Slavonski Brod s pročišćavanjem na uređaju za 
pročišćavanje otpadnih voda Slavonski Brod. UPOV Slavonski Brod izrađen je u sklopu IPA 
projekta „Poboljšanje vodnogospodarske infrastrukture – Slavonski Brod”. Probni rad 
UPOV-a završio je uspješno 18.8.2014. U fazi izrade projekta UPOV-a izrađena je pripadna 
studija utjecaja na okoliš za planirani konačni kapacitet UPOV-a od 100.000 ES. Osnovom 
studije utjecaja na okoliš (izradio Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, 
2007.god.), Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je 
Rješenje o ocjeni utjecaja na okoliš (klasa: UP/I 351-03/07-02/87, ur.br: 531- 08-3-1-1-
2-07-10, 26.11.2007.god). 

 

4.1.15 Promet 

Tijekom izgradnje 

Zbog prometovanja građevinskih vozila i mehanizacije može doći do povremenog i 
privremenog otežanja prometa duž pristupnih cesta. Budući da je navedeni utjecaj 
privremen i vremenski ograničen te je za očekivati da će se radovi na izgradnji odvijati u 
fazama, ne očekuje se značajan negativni utjecaj na promet i infrastrukturu. 

Tijekom korištenja 

Tijekom korištenja zahvata može doći do povećanja gustoće prometa na pristupnim 
cestama zone malog gospodarstva Sibinj, međutim s obzirom na obuhvat zahvata, ne 
očekuje se negativan utjecaj na normalno funkcioniranje prometa.  
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4.1.16 Kulturna baština  

Na području zahvata se ne nalaze zaštićeni lokaliteti i cjeline kulturne baštine, odnosno 
prvo zaštićeno kulturno dobro udaljeno je oko 1,5 km od planiranog zahvata, stoga se ne 
očekuje utjecaj na kulturnu baštinu. 

 

4.1.17 Stanovništvo  

Tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje zone malog gospodarstva Sibinj izvodit će se građevinski radovi prilikom 
čega će doći do privremene buke, vibracije i onečišćenja zraka prašinom i ispušnim 
plinovima od transportnih sredstva i građevinskih strojeva. Najbliža naseljena područja 
nalaze se na udaljenosti od oko 800 m od lokacije zahvata. Navedeno se smatra manje 
značajnim i bez velikih posljedica na stanovništvo jer se radi o kratkotrajnim utjecajima 
zbog postepene izgradnje zahvata. Za očekivati je da će se radovi na izgradnji odvijati u 
fazama, odnosno da će se poduzetnička zona postepeno puniti sadržajima/zahvatima. 

Tijekom korištenja 

Negativni utjecaj od buke koja će nastajati za vrijeme radnog vremena zone malog 
gospodarstva Sibinj se ne očekuje s obzirom na to da razina buke mora zadovoljavati 
parametre propisane Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu 
izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/2021). 

Izgradnjom gospodarske zone može se očekivati pozitivan utjecaj na stanovništvo zbog 
mogućnosti zapošljavanja.  

 

4.2 Utjecaji nakon prestanka korištenja zahvata 

Prestanak korištenja predmetnog zahvata nije predviđen. Svaka eventualna promjena u 
prostoru obuhvata predmetnog zahvata razmatrat će se s aspekta mogućih utjecaja na 
okoliš u posebnom elaboratu o uklanjanju ili izmjeni zahvata. U slučaju prestanka 
korištenja predmetnog zahvata, primijenit će se svi propisi iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 
20/17, 39/19, 125/19) kako bi se izbjegli mogući negativni utjecaji na okoliš. 

 

4.3 Utjecaji u slučaju akcidentnih situacija 

S obzirom na sve elemente zahvata, do akcidentnih situacija tijekom izvedbe i korištenja 
zahvata može doći uslijed: 

• izlijevanja tekućih otpadnih tvari u tlo (npr. strojna ulja, maziva, gorivo itd.) 
• požara na otvorenim površinama zahvata, u objektima 
• požari vozila ili mehanizacije 
• nesreća uslijed sudara, prevrtanja strojeva i mehanizacije 
• nesreća uzrokovanih višom silom (npr. ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti) te 
• nesreće uzrokovane tehničkim kvarom ili ljudskom greškom 
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Procjenjuje se da je tijekom izvođenja te tijekom korištenja zahvata, pridržavanjem 
zakonskih propisa, uz kontrole koje će se provoditi, te ostale postupke rada, uputa i 
iskustava zaposlenika, vjerojatnost negativnih utjecaja na okoliš od ekološke nesreće 
svedena na najmanju moguću mjeru. 

 
4.4 Prekogranični utjecaji 

Uzevši u obzir vremenski i prostorno ograničen karakter utjecaja zahvata, može se isključiti 
mogućnost prekograničnih utjecaja. 

 
4.5 Kumulativni utjecaji  

Osim utjecaja na sastavnice okoliša predmetnog zahvata, elaboratom su sagledani i mogući 
kumulativni utjecaji koji bi se mogli javiti uslijed istovremenog provođenja planiranih 
zahvata s već postojećim zahvatima na širem području predmetnog zahvata. Stoga su 
prilikom procjene skupnih utjecaja u razmatranje uzeti postojeće i planirane zone 
gospodarske namjene kao što je i zona malog gospodarstva Sibinj. 

Na slici u nastavku (Slika 46) prikazane su postojeće i planirane gospodarske zone na 
području općine Sibinj. Gospodarske zone, odnosno izdvojena građevinska područja 
gospodarske namjene – proizvodno-poslovne, smještena su južno od glavne magistralne 
željezničke pruge, izuzev dva planirana područja gospodarske namjene u naselju 
Gromačnik. Uz sjevernu i zapadnu granicu lokacije predmetne zone malog gospodarstva 
Sibinj nalaze se Zona malog gospodarstva – Slobodnica II. faza i zona malog gospodarstva 
– Slobodnica III. faza. Prema Prostornom planu uređenja općine Sibinj („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, br. 08/03., 07/04., 02/07., 17/07., 27/14., 27/16. i 02/17.) 
u gospodarskim zonama u okviru naselja i gospodarskoj zoni pored Slobodnice mogu se 
graditi sljedeće građevine i sadržaji: industrije i drugih proizvodnih djelatnosti; servisnih i 
uslužnih djelatnosti; skladišta; benzinske postaje; prodajnog prostora; uredskih i drugih 
poslovnih prostora; ugostiteljstva; komunalnih građevina i uređaja; stambene namjene za 
potrebe tvrtki; drugih sadržaja koji upotpunjuju sadržaj gospodarskih zona.  

Uzevši u obzir obilježja zahvata i okoliša, može se zaključiti da će doći do određenih 
kumulativnih utjecaja na sastavnice okoliša u vidu prenamjene zemljišta (gubitak tla, 
staništa, percepcija krajobraza i sl.). Budući da se radi o prostornim planom predodređenim 
lokacijama za izgradnju gospodarskih zona koje su smještene na područja koja nemaju 
karakteristike osobitih okolišnih vrijednosti, doprinos zone malog gospodarstva Sibinj 
kumulativnom utjecaju na sastavnice okoliša neće biti značajan.  
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Slika 51. Zahvat u odnosu na ostale zone gospodarske namjene  
 

S obzirom na položaj zahvata izvan područja koja su zaštićena temeljem Zakona o zaštiti 
prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i izvan područja ekološke mreže koja su 
proglašena Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje 
područjima ekološke mreže (NN 80/19) može se zaključiti kako predmetni zahvat neće 
doprinijeti kumulativnim utjecajima na iste.   

 
4.6 Pregled prepoznatih utjecaja 

Kako bi se što objektivnije procijenio značaj utjecaja planiranog zahvata na pojedine 
sastavnice okoliša, različitim kategorijama utjecaja dodijeljene su ocjene prikazane u tablici 
u nastavku (Tablica 26). Obilježja utjecaja planiranog zahvata na pojedine sastavnice 
okoliša prikazana su u tablici u nastavku (Tablica 27).  

 
Tablica 26. Ocjene utjecaja zahvata na okoliš 

Oznaka Opis 
-3 Značajan negativan utjecaj 

-2 Umjeren negativan utjecaj 

-1 Slab negativan utjecaj 

0 Nema utjecaja 

1 Slab pozitivan utjecaj 

2 Umjeren pozitivan utjecaj 

3 Značajan pozitivan utjecaj 
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Tablica 27. Obilježja utjecaja planiranog zahvata na pojedine sastavnice okoliša 

Sastavnica 
okoliša / 

okolišna tema 

Vrsta utjecaja 
(izravan / 

neizravan / 
kumulativan) 

Trajanje utjecaja 
(trajan / privremen) 

Ocjena utjecaja 

Tijekom 
izgradnje 

Tijekom 
korištenja 

Tijekom 
izgradnje 

Tijekom 
korištenja 

Zrak izravan privremen - -1 0 

Svjetlosno 
onečišćenje 

- - - 0 0 

Vode  - - 0 0 

Tlo izravan trajan - -1 0 

Bioraznolikost izravan privremen - -1 0 

Zaštićena 
područja 

- - - 0 0 

Ekološka 
mreža 

- - - 0 0 

Krajobraz izravan privremen trajan -1 -1 

Šumarstvo - - - 0 0 

Poljoprivreda - - - -1 0 

Lovstvo - - - 0 0 

Buka izravan privremen - -1 0 

Otpad izravan privremen - -1 0 

Promet izravan privremen - -1 0 

Kulturna 
baština 

- - - 0 0 

Stanovništvo i 
zdravlje ljudi 

izravan - trajan 0 +1 

Klimatske 
promjene 

ublažavanje 
klimatskih promjena 

- 0 0 

prilagodba klimatskim 
promjenama 

- 0 0 
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5 Prijedlog mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša 

5.1 Mjere zaštite okoliša 

Tijekom izgradnje planiranog zahvata nositelj zahvata obvezan je primjenjivati sve mjere 
zaštite sukladno zakonskim propisima iz područja gradnje, zaštite okoliša (sastavnica i 
opterećenja okoliša), zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite zdravlja i sigurnosti 
sukladno prethodno dobivenim rješenjima, suglasnostima i dozvolama, odnosno izrađenoj 
projektnoj i drugoj dokumentaciji te primjeni dobre inženjerske i stručne prakse kako tvrtki 
prilikom izgradnje planiranog zahvata tako i nositelja zahvata prilikom korištenja zahvata. 

Provedenom analizom mogućih utjecaja zahvata na okoliš nisu identificirani mogući 
negativni utjecaji za koje je potrebno predložiti dodatne mjere zaštite okoliša. 

 

5.2 Praćenje stanja okoliša 

Kako planirani zahvat nakon završetka radova neće uzrokovati značajne negativne utjecaje 
na okoliš, ne predlaže se program praćenja stanja okoliša. 
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6 Zaključak 

Predmet Elaborata zaštite okoliša u postupku zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene 
utjecaja zahvata na okoliš je Zona malog gospodarstva Sibinj. Zahvat je smješten u 
Brodsko-posavskoj županiji, u Općini Sibinj, na području naselja Slobodnica i Gromačnik.  

Zahvat se ne nalazi unutar zaštićenih područja niti područja ekološke mreže. S obzirom na 
opseg i karakteristike planiranog zahvata, kao i način korištenja, može se zaključiti kako 
zahvat u fazama izgradnje i korištenja neće imati značajnog negativnog utjecaja na 
sastavnice okoliša odnosno okolišne teme te da je, uz pridržavanje posebnih uvjeta 
nadležnih tijela te važeće zakonske regulative, zahvat prihvatljiv za okoliš i ekološku 
mrežu. 
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7 Izvori podataka 

7.1 Projekti, studije, radovi, web stranice 

1. Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr 
2. Državni hidrometeorološki zavod, www.meteo.hr 
3. ENVI portal okoliša, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, envi-portal.azo.hr 
4. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, www.haop.hr 
5. Državna geodetska uprava, www.dgu.hr 
6. Google Maps, www.google.hr/maps 
7. Geoportal DGU, https://geoportal.dgu.hr/ 
8. Informacijski sustav prostornog uređenja, https://ispu.mgipu.hr/ 
9. Interpretation manual of EU habitats – EUR 28., European Commission DG 

Environment, 2013. 
10. Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima 

EU, Topić, J. i Vukelić, J., Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 2009. 
11. Klimatski atlas Hrvatske, 1961. – 1990., 1971. – 2000., Zaninović, K., ur., Zagreb, 

2008. 
12. Hrvatski geološki institut, https://www.hgi-cgs.hr/index.html 
13. Bogunović, M. i sur (1996): Namjenska pedološka karta Republike Hrvatske, 

Agronomski fakultet, Zagreb. 
14. Magaš, D. (2013): Geografija Hrvatske, Meridijani, Zadar. 
15. Karta potresne opasnosti Hrvatske, http://seizkarta.gfz.hr/karta.php 
16. Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava, http://korp.voda.hr/ 
17. Aničić, B., Koščak, V., Bužan, M., Sošić, L., Jurković, S., Kušan, V., Bralić, I., 

Dumbović- Bilušić, B. i Furlan-Zimmermann, N. (1999). Krajolik– sadržajna i 
metodska podloga krajobrazne osnove Hrvatske. Ministarstvo prostornog uređenja, 
graditeljstva i stanovanja – Zavod za prostorno planiranje, Agronomski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu  

18. Registar kulturnih dobara, http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212 
19. Popis stanovništva 2011., Državni zavod za statistiku 
20. Popis stanovništva 2021., Državni zavod za statistiku 
21. Rezultati  klimatskog  modeliranja  na  sustavu  HPC  Velebit  za  potrebe  izrade  

nacrta Strategije   prilagodbe   klimatskim   promjenama   Republike   Hrvatske   do   
2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1.), 2017. 

22. Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni 
rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km (u sklopu Podaktivnosti 
2.2.1), 2017. 

23. Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate 
resilient. 

24. Tehničke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 
2021.-2027. (Službeni list Europske unije 2021/C 373/07) 

25. EIB Project Carbon Footprint Methodologies - Methodologies for the Assessment of 
Project GHG Emissions and Emission Variations, European Investment Bank, srpanj 
2020. 

26. Nacionalna klasifikacija staništa (V. verzija) 

http://www.google.hr/maps
https://www.hgi-cgs.hr/index.html
http://korp.voda.hr/
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27. Kartiranje kopnenih staništa Republike Hrvatske No. MENP/QCBS/13/04, Završno 
izvješće, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 2016.  

28. Karta potencijalnog rizika od erozije, Hrvatske vode, 2019.  
29. Sedmo nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji 

Ujedinjenih naroda o promjeni klime (MZOE, rujan 2018.) 
30. Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže, Izvještaj za 2021. 

godinu, IMI Zagreb, veljača 2022.  
31. Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje 

kvalitete zraka u 2020. godini, Revizija 1, DHMZ, srpanj 2021. 
32. Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila 

dostupnih za kupovinu u RH (MUP, ožujak 2021.) 
33. Tehnički opis Glavnog projekta - Građevinski projekt niskogradnje: Izgradnja 

prometnica u zoni malog gospodarstva Općine Sibinj, MIG d.o.o. za geodetske i 
poslovne usluge, Trg pobjede 12/1 35 000 Slavonski Brod, svibanj 2022. godine 

 

7.2 Prostorno-planska dokumentacija 

- Prostorni plan Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, br. 04/01., 06/05., 11/08., 14/08. - pročišćeni tekst, 05/10., 09/12., 
39/20. i 45/20. - pročišćeni tekst) 

- Prostorni plan uređenja Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, br. 08/03., 07/04. - ispravak, 02/07. - vjerodostojno tumačenje, 
17/07., 27/14. - usklađenje sa Zakonom, 27/16. i 02/17. - pročišćeni tekst)  

 
7.3 Propisi 

Bioraznolikost 
1. Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
2. Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/2021) 
3. Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16)   
4. Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje 
područjima ekološke mreže (NN 80/2019) 
5. Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 
2017. do 2025. godine (NN 72/17) 

 
Buka 

1. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/2021) 
2. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu 
od buke (NN 91/07) 
3. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, 
vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/2021) 
4. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 
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Kulturno-povijesna baština 
1. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/2020, 62/2020, 
117/2021) 

 
Okoliš i gradnja 

1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  
3. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)  
4. Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02)  
5. Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske (1997., 2013.) 
6. Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 143/13, 106/17) 

 
Otpad 

1. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
2. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) 
3. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 
91/11, 45/12, 86/13) 
4. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/2020)   
5. Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/2020, 
144/2020) 
6. Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15, 7/2020, 140/2020) 
7. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 
8. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada 
za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19) 

 
Vode 

1. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/2021)  
2. Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 
47/13)  
3. Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19) 
4. Odluka o Popisu voda 1. reda (NN 79/10)  
5. Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (NN 
66/16)  
6. Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 
5/11) 
7. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020) 

 
Zrak 

1. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)  
2. Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/2020)  
3. Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te 
metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih 
goriva i energije (NN 57/17) 
4. Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz 
nepokretnih izvora (GVE) (NN 42/2021) 
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5. Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20) 
6. Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka 
na teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14) 

 
Svjetlosno onečišćenje 

1. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) 
2. Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i 

načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (128/20) 
 
Akcidenti 

1. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
2. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
 

Klimatske promjene  

1. Sedmo nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema okvirnoj konvenciji 
Ujedinjenih naroda o promjeni klime (MZOE, rujan 2018.) 

2. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za 
razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Narodne novine, broj 
46/20) 

3. Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 
2050. godinu (Narodne novine, broj 63/21), 

4. Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za 
razdoblje od 2021. do 2030. godine (VRH, prosinac 2019.) 
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8 Popis priloga 

 

Prilog 1)  Ovlaštenje tvrtke VITA PROJEKT d.o.o. za obavljanje stručnih poslova zaštite 
okoliša 

Prilog 2) Kartografski prikaz 1. Korištenja i namjena površina, II. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja zone malog gospodarstva za Općinu Sibinj 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 27/10) 

Prilog 3) Pregledna situacija, M 1:1.000, MIG d.o.o. za geodetske i poslovne usluge, 
travanj 2022. 
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