
Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 

80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) te članka 46. stavak 4. 

točke 30. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“Vukovarsko-srijemske županije“ broj 

11/13 i 3/18), nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš, općinski načelnik Općine Trpinja dana 15. svibnja 2018. godine donosi 

 

ODLUKU 

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

Plan gospodarenja otpadom Općine Trpinja za razdoblje od 2018. do 2024. godine 

 

I. 

Općinski načelnik Općine Trpinja donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Trpinja za 

razdoblje od 2018. do 2024. godine KLASA:351-01 /18-01/05 , URBROJ:2196/08-03-18-2, 

od 25. travnja 2018. godine prema kojoj je Općina Trpinja provela postupak Ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Trpinja za razdoblje 

od 2018. do 2024. godine. 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Plan 

gospodarenja otpadom Općine Trpinja za razdoblje od 2018. do 2024. godine neće imati 

vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti 

stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

 

II. 

Razlozi izrade Plana gospodarenja otpadom određeni su odredbom članka 28. stavka 

5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17). Jedinica 

lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera 

gospodarenja otpadom - donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne 

samouprave. Plan gospodarenja otpadom je temeljni dokument kojim će se postaviti održivi 

sustav gospodarenja otpadom koji nastaje na području Općine Trpinja.  

Temeljem analize postojećeg stanja i postavljenih ciljeva gospodarenja otpadom 

potrebno je odrediti mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom te popis projekata 

važnih za provedbu plana gospodarenja otpadom. Plan gospodarenja otpadom obuhvaća 

teritorij određen administrativnim granicama Općine Trpinja, sve izvore i vrste otpada koji 

nastaju na tom teritoriju, a detaljno komunalni otpad.  

 

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom Općine Trpinja proizlaze iz ocjene stanja 

gospodarenja otpadom i obvezama koje proizlaze iz Plana gospodarenja otpadom u Republici 

Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Narodne novine“, broj 3/17): 

 

 unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom, 

 unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpadom, 

 sanirati lokacije onečišćene otpadom, 

 kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti. 

 

 

 

 



III. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom 

Općine Trpinja, Općina Trpinja je zatražila mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim 

propisima: 

 

1. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Vuka, Splavarska 

2a, 31000 Osijek 

2. HRVATSKE ŠUME, UŠP Vinkovci, Trg Bana Josipa Šokčevića 20, 32100 

Vinkovci 

3. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, 

Zvonarska ulica 57 E, 32100 Vinkovci 

4. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Služba za prostorno planiranje, gradnju i 

zaštitu okoliša, Županijska 9, 32000 Vukovar 

5. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE Uprava za zaštitu prirode, 

Radnička  cesta 80, 10000 Zagreb 

6. Grad Osijek, Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, 

Kuhačeva 9, 31000 Osijek 

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

dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar 

8. Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci 

9. Općina Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1,32221 Nuštar 

10. Općina Šodolovci, Ive Andrića 3, 31215, Ernestinovo 

11. Općina Bogdanovci, Bana J. Jelačića 1, 32000 Bogdanovci 

12. Općina Borovo, Glavna 3, 32227 Borovo 

13. Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, 31226 Dalj 

 

Zaprimljena su slijedeća mišljenja: 

 

Javnopravno tijelo KLASA/URBROJ/datum Mišljenje 

HRVATSKE VODE, 

Vodnogospodarski odjel za 

srednju i donju Savu 

351-03/18-01/271 

374-22-3-18-2 

od 8. svibnja 2018. 

da nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš 

HRVATSKE ŠUME 

UŠP Vinkovci 

Odjel za ekologiju 

VK-06-18-511/02 

od 3. svibnja 2018. 

da nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš 

ZAVOD ZA JAVNO 

ZDRAVSTVO 

VUKOVARSKO-

SRIJEMSKE ŽUPANIJE, 

Ispostava Vukovar 

3-6/2018 

od 2. svibnja 2018. 

da nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 

ŽUPANIJA, Služba za 

prostorno planiranje, gradnju i 

zaštitu okoliša 

351-03/18-02/112 

2196/01-18-2 

od 7. svibnja 2018. 

da nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš 

MINISTARSTVO ZAŠTITE 

OKOLIŠA I ENERGETIKE 

Uprava za zaštitu prirode 

 

 

 

612-07/18-58/331 

517-07-2-2-18-2 

od 9. svibnja 2018. 

-da je PGO Općine Trpinja 

prihvatljiv za ekološki mrežu 

-da ne treba provoditi 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš 



Grad Osijek, Upravni odjel za 

graditeljstvo, energetsku 

učinkovitost i zaštitu okoliša 

351-01/18-01/2 

2158/01-15-03/03-18-16 

od 27. travnja 2018. 

-da nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš 
Grad Vukovar, Upravni odjel za 

komunalno gospodarstvo, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša 

351-03/18-01/5 

2196/01-7-18-02 

od 27. travnja 2018. 

da nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš 
Općina Tordinci 351-01/18-02/82 

2188/13-18-02 

7. svibnja 2018. 

da nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš 
Općina Nuštar 351-01/18-01/6 

2188/07-18-01/03 

od 8. svibnja 2018. 

da nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš 
Općina Šodolovci 351-08/18-01/6 

2121/11-18-2 

od 7. svibnja 2018. 

da nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš 
Općina Bogdanovci 351-01/18-01/05 

2196/03-01/01-18-01 

od 3. svibnja 2018. 

da nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš 
Općina Borovo 351-01/18-01/01 

2196-04-01-18-12 

od 30. travnja 2018. 

da nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš 
Općina Erdut 351-01/18-01/3 

2158/03-18-02 

od 27. travnja 2018. 

da nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš 

 

IV. 

 

Tabličnim prikazom iz prethodne točke vidljivo je da je su sva javnopravna tijela koja 

su se očitovala u zadanom roku dala mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške 

procjene. Planom gospodarenja otpada  Općine Trpinja za razdoblje od 2018. do 2024. godine 

unaprijediti će se sustav gospodarenja otpadom.  

Sukladno navedenom utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja 

Plana gospodarenja otpadom Općine Trpinja za razdoblje od 2018. do 2024. godine na okoliš. 

 

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 („Narodne novine“ br. 64/08) kojima se 

uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

VI. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko srijemske županije, web stranici (www.opcinatrpinja.hr) i oglasnoj ploči Općine 

Trpinja.  

 

 



KLASA: 351-01/18-01/05 

URBROJ: 2196/08-03-18-5 

Trpinja, 15. svibnja 2018. 

                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                       Miroslav Palić, ing. 

                                                                                                          


