Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj
80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), 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, 3/18 i 3/20), nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš i ishođenog prethodnog pozitivnog Mišljenja Službe za prostorno
planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode Vukovarskosrijemske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš KLASA:612-07/20-13/7 URBROJ:2196/1-14-01-20-3 od 19. listopada 2020, općinski
načelnik Općine Trpinja dana 23. listopada 2020. godine donio je
ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
Strategiju razvoja Općine Trpinja za razdoblje od 2020. do 2024. godine
I.
Općina Trpinja pokrenula je postupak izrade i donošenja Strategije razvoja Općine
Trpinja za razdoblje od 2020. do 2024. godine (dalje:Strategija) iz razloga izrade krovnog
strateškog dokumenta razvoja općine u narednom razdoblju. Strategija se izrađuje za
srednjoročni vremenski period, odnosno za razdoblje od 2020. do 2024. godine. Kroz
Strategiju identificirani su općinski resursi na temelju kojih je definiran razvojni pravac
općine u gospodarskom, infrastrukturnom i društvenom području. Nacrt Strategije je usklađen
sa svim važećim strateškim okvirima na razini Europske unije i na nacionalnoj razini.
Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom razvoja Općine Trpinja: strateški ciljevi
razvoja Općine Trpinja određeni su prema postojećim resursima i tradicionalnim
gospodarskim djelatnostima kojima se bavi lokalno stanovništvo. Strateškim se ciljevima
definiraju pravci razvoja jedinice lokalne samouprave i predstavljaju se željena buduća stanja.
Ciljevi se međusobno nadopunjuju te teže razvoju općine, usmjereni su na razvoj
gospodarskih aktivnosti, unapređenje životnog standarda te revitalizaciju društvene i
komunalne infrastrukture. Na temelju izrađene Analize stanja, napravljene SWOT analize,
provedenih radnih skupina te određene vizije Općine Trpinja, definirana su tri strateška cilja:
1. Razvoj i jačanje gospodarstva i ljudskih potencijala
2. Obnova i uređenje komunalne infrastrukture
3. Razvoj i unaprjeđenje društvenih resursa i usluga
Programska polazišta su sadržana u:
-zakonodavnim okvirima Europske unije i Republike Hrvatske
-dokumentima gospodarenja otpadom
-prostorno-planskom dokumentacijom
-aktima lokalne samouprave

II.
Općinski načelnik Općine Trpinja donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Trpinja za razdoblje od
2020. do 2024. godine (KLASA:351-01/20-01/04, URBROJ:2196/08-03-20-3 od 7. srpnja
2020. godine) na temelju koje je Općina Trpinja provela postupak Ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš navedenog strateškog dokumenta.
III.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Strategije razvoja 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. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Služba za prostorno planiranje, gradnju i
zaštitu okoliša, Županijska 9, 32000 Vukovar
4. Općina Borovo, Glavna 3, 32227 Borovo
5. Općina Bogdanovci, Bana J. Jelačića 1, 32000 Bogdanovci
6. Općina Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1,32221 Nuštar
7. Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci
8. Općina Šodolovci, Ive Andrića 3, 31215, Ernestinovo
9. Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, 31226 Dalj
10. Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar
11. Grad Osijek, Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša,
Kuhačeva 9, 31000 Osijek
Zaprimljena su slijedeća mišljenja:
Javnopravno tijelo
GRAD VUKOVAR

GRAD OSIJEK
OPĆINA ERDUT
HRVATSKE ŠUME
UŠP Vinkovci
Odjel za ekologiju
VUKOVARSKOSRIJEMSKA ŽUPANIJA,
Služba za prostorno
planiranje, gradnju i
zaštitu okoliša, Odsjek za
zaštitu okoliša i prirode

KLASA/URBROJ/datum
KLASA:351-03/20-01/3
URBROJ:2196/01-7-20-2 od 14.
srpnja 2020..
KLASA:351-01/20-01/18
URBROJ:2158/01-15-02/01-20-2
od 15. srpnja 2020.
KLASA:351-01/20-01/3
URBROJ:2158/03-20-02
od 20. srpnja 2020.
VK-20-01/588
URBROJ:01-00-06/02-20-02
od 10 kolovoza 2020.
KLASA:612-07/20-11/6
URBROJ:2196/1-14-01-20-5
od 22. rujna 2020.
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IV.
Sukladno članku 48. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj:80/13, 15/18,
14/19 i 127/19) Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarskosrijemske županije Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, u svom mišljenju KLASA:612-07/2011/6 URBROJ:2196/1-14-01-20-5 od 22. rujna 2020. izdao je sljedeće uvjete zaštite prirode:
„1. sve prostorne komponente predmetne Strategije potrebno je planirati izvan područja
mogućeg negativnog utjecaja i rasprostranjenosti ugroženog i rijetkog stanišnog tipa C.3.7.1.
Zajednica jednogodišnje kafranke koji je zabilježen na k.č.br. 1865 k.o. Trpinja“
V.
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.
Sukladno navedenom, u provedenom postupku Ocjene o potrebi strateške procjene
utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Strategije razvoja Općine
Trpinja za razdoblje od 2020. do 2024. godine na okoliš i Glavnu ocjenu prihvatljivosti
predmetne Strategije na ekološku mrežu.
VI.
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.
VII.
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:351-01/20-01/04
URBROJ:2196/08-03-20-7
Trpinja, 23. listopada 2020.
.

OPĆINSKI NAČELNIK
Miroslav Palić, ing.

