
Općinski načelnik Općine Trpinja, na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša 

("Narodne novine", broj 83/13 i 78/15) i članka 30. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni 

utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17), donosi 

 

O D L U K U 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Trpinja 
 

I. 

Općinski načelnik Općine Trpinja donio je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Općine Trpinja (KLASA:350-02/17-01/04, UR.BROJ:2196/08-03-18-2, od 19. siječnja 

2018.god.), prema kojoj je Općina Trpinja provela postupak Ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 

Trpinja. 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da III. Izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Trpinja neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 

temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

 

II. 

Sadržaj III. ID PPUO obuhvaća sljedeće: 

 

1. Povećanje građevinskog područja naselja Bobota te proporcionalno smanjenje istog 

građevinskog područja na za to najpovoljnijoj lokaciji. 

2. Povećanje građevinskog područja naselja Bršadin te proporcionalno smanjenje istog 

građevinskog područja na za to najpovoljnijoj lokaciji. 

3. Izmjene i dopune Odredbi za provođenje.  

4. Usklađivanje Plana sa čl. 201. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), 

određivanje izgrađenih, neizgrađenih i neuređenih dijelova građevinskih područja. 

5. Redefiniranje količine i obuhvata planova užih područja. 

6. Određivanje gospodarske namjene unutar građevinskog područja naselja. 

7. Formiranje izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene. 

 

Osnovni cilj i programsko polazište III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Trpinja je stvaranje preduvjeta za zadovoljavanje osnovnih i gospodarskih potreba 

stanovništva Općine Trpinja. 

 

III. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Trpinja zatražila je 

mišljenja tijela i/ili osoba navedenih u Prilogu ove Odluke. 

 

Zaprimljena su sljedeća mišljenja : 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (KLASA:612-07/18-58/324, URBROJ:517-07-2-2-18-2 

od 12. lipnja 2018.god.), dalo je mišljenje da ne treba provesti postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš, te da su planirane III. Izmjene i dopune PPUO Trpinja prihvatljive za 

ekološku mrežu. 

 

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, 

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode (KLASA:351-03/18-02/115, URBROJ:2196/1-14-01-18-2 



od 11. svibnja 2018. god.), dala je mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške 

procjene utjecaja na okoliš budući da su III. Izmjene i dopune PPUO Trpinja takve prirode da 

se ne očekuju značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša. 

 

Ista Služba je nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene dala mišljenje 

(KLASA:351-03/18-02/160, URBROJ:2196/1-14-01-18-2 od 4. srpnja 2018.) da je postupak 

ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUO Trpinja 

proveden sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš i Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane 

javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 67/08). 

 

IV. 

Značajke planiranih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja su takve 

da se uz primjenu zakonom propisanih mjera zaštite, ne očekuje značajniji negativni utjecaj 

na sastavnice okoliša ili dodatno značajnije kumulativno opterećenje okoliša. 

 

 

V. 

Općina Trpinja je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 

javnosti u pitanjima zaštite okoliša kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite 

okoliša. 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

                            Miroslav Palić, ing. 

 

 

 

 

KLASA: 350-02/17-01/04 

URBROJ: 2196/08-03-18-7 

Trpinja, 20. srpnja 2018. 

 

 


