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REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TRPINJA  

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA:350-02/15-01/01 

URBROJ:2196/08-03-16-26 

Trpinja,1. travnja 2016. 

 

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

("Narodne novine", broj 83/13, 153/13 i 78/15) i članka 23. stavak 3. Uredbe o strateškoj 

procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 64/08) donosi: 

 

O D L U K U 

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

II. 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 II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Općine Trpinja (KLASA:350-02/15-01/01, URBROJ:2196/08-03-16-22, 19. siječnja 2016. 

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

utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Trpinja. 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne II. 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. 

Predmet II.Izmjena i dopuna PPUO Trpinja je prenamjena jednog dijela građevinskog 

područja naselja Vera u poslovnu zonu, premještanje postojećeg izdvojenog građevinskog 

područja gospodarske namjene na lokaciju uz križanje Bobota-Vera, planiranje lokacije 

građevine/a za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja, u vezi s novijom zakonskom 

regulativom iz područja održivog gospodarenja otpadom, određivanje poslovne zone u 

građevinskom području naselja Trpinja,  povećanje građevinskog područja naselja Bršadin na 

kčbr. 228/1 za potrebe formiranja poslovne zone i proporcionalno smanjenje na drugoj 

lokaciji,  usklađivanje s III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Vukovarsko-srijemske 

županije,   ucrtavanje nerazvrstanih cesta Trpinja-Vera i Pačetin-Bršadin i redefiniranje 

odredbi za provođenje vezanih uz uvjete i način korištenja građevnih čestica poljoprivredne 

namjene u građevinskim područjima naselja. 

 

Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje prostornih uvjeta za realizaciju planiranih  

sadržaja na području 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. 

U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja : 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, (KLASA:612-07/16-58/12, URBROJ:517-07-2-2-16-5), 

dalo je mišljenje da ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, a u 

sklopu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Hrvatska agencija za 
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okoliš i prirodu (KLASA:612-07/16-42/22, URBROJ:427-07-3-16-2) dala je mišljenje da su 

predmetne izmjene i dopune prihvatljive za ekološku mrežu. 

 

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru  

( KLASA:612-08/15-10/0316, URBROJ:523-04-02-19/2-16-4), dao je mišljenje da sa 

stajališta zaštite kulturne baštine nije potrebno provođenje strateške procjene. 

 

Hrvatske vode, VGO za Dunav i Donju Dravu, Osijek (KLASA:350/02/10-01/9, 

URBROJ:374-22-4-16-8) dale su mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške 

procjene utjecaja na okoliš. 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, 

Osijek (KLASA:351-03/16-02/2, URBROJ:2196/1-14-01-16-2 ), koji smatra da ukoliko se 

svi projekti iz II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Trpinja nalaze već u 

Prostornom planu Vukovarsko-srijemske županije, nije potrebno provoditi ocjenu o potrebi 

strateške procjene i stratešku procjenu utjecaja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Trpinja. 

 

Hrvatske šume, Odjel za ekologiju (URBROJ:VK-06-16-106/02) dale su mišljenje da nije 

potrebna provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš. 

 

Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije (KLASA:350-07/16-01/03, 

URBROJ:2196/1-10-04-16-2) dalo je mišljenje da nije nadležno za davanje mišljenja.  

 

Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

(URBROJ:2196/01-7-16-5-DJ) se očitovao da nema primjedbi, niti dodatnih zahtjeva vezano 

za postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja II. Izmjena i dopuna PPUO Trpinja na 

okoliš. 

 

Općina Borovo (KLASA:022-06/16-01/01, URBROJ:2196-04-16-01-08), dala je mišljenje da 

nema potrebe za provedbom postupka strateške procjene. 

 

Ministarstvo poljoprivrede (KLASA:351-03/16-01/23, URBROJ:525-07/0375-16-2) je dalo 

mišljenje da nije nadležno za postupak II. Izmjena i dopuna PPUO Trpinja, jer je to lokalna 

razina plana. 

 

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije  je dalo mišljenje da za  II. izmjene 

i dopune PPUO Trpinja vjerojatno značajnijih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje neće biti.  

 

IV. 

Razlozi pokretanja II.Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Trpinja je stvaranje 

prostornih uvjeta za realizaciju planiranih  sadržaja na području Općine Trpinja. 

Planirani sadržaji na prostoru općine osigurat će poticaj razvoju gospodarstva, a bez 

značajnijeg narušavanja standarda kakvoće okoliša i bez značajnijeg kumulativnog utjecaja na 

prirodu. 

Značajke planiranih sadržaja u okviru II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Trpinja su takve da se ne očekuje značajniji negativni utjecaj na sastavnice okoliša ili dodatno 

značajnije opterećenje okoliša. 

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) na području Općine Trpinja nalazi se 

područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove-POVS HR2001045 Trpinja. Na temelju 
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provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu II.Izmjena i dopuna 

predmetnog plana ocjenjeno je da se može isključiti značajan negativni utjecaj provedbe II. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja na ekološku mrežu, uz provedbu 

ocjene za dokumente nižeg reda i pojedinačni/e zahvate, koji će utvrditi točan smještaj te 

obilježja zahvata koji mogu imati utjecaja na ekološku mrežu, te poštivanje uvjeta zaštite 

prirode koje je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode utvrdilo i dostavilo u postupku izrade II. 

Izmjene i dopune PPUO Trpinja.  

 

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 (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša. 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

         Općinski načelnik: 

                     Miroslav Palić,ing. 

 

 

 

 

 

Prilog: 

    - Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje : 

 

1. Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene 

industrije, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78. 

2. Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80. 

3. Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Vukovaru, 32000 

Vukovar, Županijska 5. 

4. Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, 32100 Vinkovci, 

Glagoljaška 27. 

5. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 32000 Vukovar, 

Županijska 11. 

6. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, 32100 Vinkovci, Zvonarska 

56. 

7. Općina Borovo, 32227 Borovo, Glavna 3. 

8. Grad Vukovar, 32000 Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 

9. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Vinkovci, 32100 Vinkovci, Trg 

bana Josipa Šokčevića 20. 

10. Hrvatske vode, VGO za Dunav i Donju Dravu, 31000 Osijek, Splavarska 2a. 

 


