
                   

 

                  

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TRPINJA 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 351-01/20-01/04 

URBROJ: 2196/08-03-20-3 

Trpinja, 7. srpnja 2020. godine 

 

 

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 

80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavak 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni 

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

Statuta Općine Trpinja ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 3/18 i 

3/20), općinski načelnik Općine Trpinja, donosi 

 

 

ODLUKU 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije razvoja 

Općine Trpinja (2020-2024.) na okoliš 

 

Članak 1. 

           Ovom se Odlukom započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 

Strategije razvoja Općine Trpinja (2020.-2024.) na okoliš (u daljnjem tekstu: Postupak 

ocjene).  

          Postupak ocjene provodi Općina Trpinja u suradnji sa Službom za prostorno planiranje, 

gradnju i zaštitu okoliša  Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, Vukovar. 

 

Članak 2. 

           Osnovni razlog donošenja Strategije razvoja Općine Trpinja je stvaranje krovnog 

strateškog  dokumenta razvoja općine u narednom razdoblju. Dokument 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 

 

                                                                   Članak 3. 

     Stručni izrađivač Strategije je MICRO projekt d.o.o., Split, Ruđera Boškovića 15. 

     Tijelo nadležno za donošenje Strategije je Općinsko vijeće Općine Trpinja, sukladno 

članku 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 

137/15,123/17 i  98/19). 

 

 

Članak 4. 

     Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Strategije provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 

80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 

15/18, 14/19, 127/19) Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 

(„Narodne novine“ 3/17,  u daljnjem tekstu Uredba), i to slijedećim redoslijedom: 

 

1. Nakon donošenja ove Odluke Općina Trpinja započinje postupak ocjene. 

2. Općina Trpinja sukladno članku 29. Uredbe, zatražiti će mišljenja tijela i/ili osoba 

određenim posebnim propisima te tijela jedinica lokalne i regionalne (područne) 

samouprave i drugih tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama Strategije. 

U Prilogu I nalazi se popis osoba i tijela koje sudjeluju u postupku ocjene. 

Tijela i osobe iz Priloga I obvezni su svoje mišljenje dostaviti u roku od 30 dana od 

dana primitka zahtjeva. 

3. Općina Trpinja je dužna o provedenom postupku dostaviti Službi za prostorno 

planiranje, gradnju i zaštitu okoliša  Vukovarsko-srijemske županije, Prijedlog teksta 

Odluke o potrebi provedbe strateške procjene/Odluku o tome da ne postoji potreba 

provedbe strateške procjene, zahtjev za davanje mišljenja, cjelovitu dokumentaciju iz 

postupka (kopije svih dopisa), popunjen obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene 

utjecaja Strategije na okoliš iz priloga II Uredbe. 

4. Na temelju rezultata provedene ocjene u predmetnom postupku donosi se Odluka o 

obvezi provedbe strateške procjene, odnosno Odluka da nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene. 

Ako se utvrdi da Strategija može imati značajan  utjecaj na okoliš donosi se Odluka o 

obvezi provedbe postupka strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je 

utvrđena posebna provedba strateške procjene sukladno kriterijima iz Prilog III 

Uredbe. 

Ako se utvrdi da Strategija može imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu 

obvezno se provodi postupak strateške procjene. 



                   

Ako se utvrdi da Strategija nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš donosi se 

Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene. U tom slučaju Odluka 

osobito sadrži osnovne podatke o Strategiji i obrazloženje razloga zbog kojih je 

utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga 

III Uredbe. 

5.  O odlukama u postupku informira se javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i 

Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 

zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08). 

 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja, a objaviti će se na službenoj 

internetskoj stranici Općine Trpinja te „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

 

                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                  Miroslav Palić, ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOG I.  

 

POPIS OSOBA I TIJELA KOJE SUDJELUJU U POSTUPKU OCJENE O POTREBI  

STRATEŠKE PROCJENE 

 

     Tijela i/ili osobe kojima se upućuje zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe 

strateške procjene: 

 

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

2a,31 000 Osijek  

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

3.) VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Služba za prostorno planiranje, 

gradnju i zaštitu okoliša, Županijska 9, Vukovar 

4.) OPĆINA BOROVO, Glavna 3, 32227 Borovo 

5.) OPĆINA BOGDANOVCI, Bana Josipa Jelačića1, 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 Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj 

10.) GRAD VUKOVAR, dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar 

11.) GRAD OSIJEK, Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu 

okoliša, Kuhačeva 9, 31000 Osijek 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 


