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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Načelnik Općine 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 

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Borovo 
 

I. 
Načelnik Općine Borovo donio je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 
Borovo(KLASA:350-02/15-01-02, URBROJ:2196-04-15-01-18, 28.prosinca 2015.god.), prema kojoj je 
Općina Borovo provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i 
dopune Prostornog plana uređenja Općine Borovo. 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne III. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Borovo neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, temeljem 
čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 
 

II. 
Predmet III. Izmjena i dopuna PPUO Borovo je proširenje postojećih izdvojenih dijelova 

građevinskih područja naselja Borovo, na način da su formirani novi dijelovi s obzirom na postojeću 
izgradnju, a u funkciji povremenog stanovanja. Istovremeno je smanjeno građevinsko područje naselja 
Borovo za veličinu površine prethodnog proširenja.  

Korigirana je trasa prometnice prema Mjesnom groblju i reciklažnom dvorištu, a formirano je i 
izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene. 
 Unutar građevinskog područja naselja Borovo izvršene su promjene u namjeni prostora ili su definirane 
nove namjene. 

 Ovom izmjenom i dopunom određeni su izgrađeni, neizgrađeni i neuređeni, te neizgrađeni ali 
uređeni dijelovi građevinskog područja, utvrđene su trase biciklističkih staza na području općine, 
ugrađeni su zahtjevi HAKOM-a, a redefinirana su i područja obuhvata i potrebe izrade planova užih 
područja.  
Izmjenom i dopunom utvrđeni su uvjeti gradnje postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske 
energije koji kao resurs koriste obnovljive izvore energije, te je planirana lokacija građevine/a za 
gospodarenje otpadom od lokalnog značaja. 

Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje prostornih uvjeta za realizaciju planiranih  
sadržaja na području Općine Borovo. 
 

III. 
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Borovo 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:612-07/16-58/01, URBROJ:517-07-2-2-16-4), 

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 okoliš i prirodu (KLASA:612-
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07/16-42/09, 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:612-08/15-10/0228, URBROJ:523-04-02-19/4-16-4), dao je mišljenje da sa stajališta zaštite 
kulturne baštine nije potrebno provođenje strateške procjene. 
 

Hrvatske vode, VGO za Dunav i Donju Dravu, Osijek (KLASA:350/02/15-01/299, 
URBROJ:374-22-4-16-3) 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:351-03/16-02/1, URBROJ:2196/1-14-01-16-2 ), koji smatra da ukoliko se svi projekti 
iz III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Borovo nalaze već u Prostornom planu 
Vukovarsko-srijemske županije, nije potrebno provoditi ocjenu o potrebi strateške procjene i stratešku 
procjenu utjecaja III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Borovo. 
 

Ministarstvo poljoprivrede (KLASA:351-03/16-01/09, URBROJ:525-07/0375-16-2) dalo je 
mišljenje da nije nadležno za davanje mišljenja za lokalnu razinu u što se ubrajaju III. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Borovo. 
 

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, u prvom mišljenju 
(KLASA:351-03/16-01/09, URBROJ:525-07/0375-16-2) dalo je mišljenje da treba provesti stratešku 
procjenu. Općina Borovo je nakon toga dodatno pojasnila karakteristike planiranih III. Izmjena i dopuna 
PPUO Borovo, na način da je u svom očitovanju navela da predmetne izmjene ne zadiru u postojeće 
stanje šumskog resursa. Slijedom toga Ministarstvo poljoprivrede dostavilo je novo mišljenje 
(KLASA:350-02/16-01/71, URBROJ:525-11/1071-16-2) u kojem se navodi da u svjetlu novih saznanja 
o predmetnim izmjenama ne bi trebalo zauzeti stav o potrebi provedbe strateške procjene. 
 
  Ministarstvo poljoprivrede (KLASA:351-03/16-01/09, URBROJ:525-07/0375-16-2) dalo je 
mišljenje da nije nadležno za davanje mišljenja za lokalnu razinu u što se ubrajaju III. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Borovo. 
 

Općina Erdut (KLASA:350-01/15-01/1, URBROJ:2158/03-16-2), dala je mišljenje da nema 
potrebe za izradom strateške procjene. 
 

Svoje mišljenje nisu dostavili Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije i  Zavod 
za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, te se prema članku 70. stavak 2. Zakona o zaštiti 
okoliša, ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, smatra da 
nema potrebe za strateškom procjenom III. Izmjena i dopuna PPUO Borovo. 
 

IV. 
Razlozi pokretanja III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Borovo je stvaranje prostornih 

uvjeta za realizaciju planiranih  sadržaja na području Općine Borovo. 
Planirani sadržaji na prostoru općine osigurat će poticaj razvoju gospodarstva na području 

Općine, a bez značajnijeg narušavanja standarda kakvoće okoliša i bez značajnijeg kumulativnog 
utjecaja na prirodu. 

Značajke planiranih sadržaja u okviru III.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Borovo su takve da se ne očekuje značajniji negativni utjecaj na sastavnice okoliša ili dodatno 
značajnije opterećenje okoliša. 
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Prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) na području Općine Borovo nalazi se 
područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove-POVS HR2000372 Dunav-Vukovar. Na temelju 
provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu III.Izmjena i dopuna 
predmetnog plana ocjenjeno je da se može isključiti značajan negativni utjecaj provedbe III. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Borovo na ekološku mrežu. Promatrane III. Izmjene i dopune 
PPUO Borovo uz primjenu uobičajenih mjera zaštite okoliša neće imati značajan utjecaj na ciljeve 
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i prihvatljive su za ekološku mrežu.  

V. 
Općina Borovo 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 i bit će objavljena u Službnenom glasniku Općine 
Borovo. 
 
 
          NAČELNIK 
             Zoran Baćanović,mag.iur. 
 
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 Erdut, 31226 Dalj, Bana Josipa Jelačića 4. 
8. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Vinkovci, 32100 Vinkovci, Trg bana 

Josipa Šokčevića 20. 
9. Hrvatske vode, VGO za Dunav i Donju Dravu, 31000 Osijek, Splavarska 2a. 

 
 
 
 

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (''NN'', br. 153/13) članka 54.Statuta Općine 
Borovo (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br. 07/13 i Službeni glasnik Općine Borovo 
01/15.), dana 10. ožujka 2016. godine Načelnik donosi sljedeći  
 

ZAKLJU ČAK  
o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog 

 plana uređenja Općine Borovo 
 

Članak 1. 
Utvrđuje se Prijedlog III. Izmjena i dopuna PPUO Borovo (u daljnjem tekstu : Prijedlog plana). 

Prijedlog plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana, te Sažetak za javnost. 
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Članak 2. 
Prijedlog plana se upućuje u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) 

dana u vremenu od 22.03.2016. do 29.03.2016 godine . 
 

Članak 3. 
Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u sali za sastanke Općine Borovo svakim  

danom od  08,00 do 14,00 sati. 
 

Članak 4. 
Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedlog plana u Općini 

Borovo dana 29.03.2016. godine, u 10.00. sati. 
 

Članak 5. 
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti (Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine ili Načelniku) najkasnije do isteka roka javne rasprave 29.03.2016. godine. 
 

Članak 6. 
Načelnik Općine Borovo se obvezuje: 

 
- po donošenju ovog Zaključka, o njegovom sadržaju i trajanju javne rasprave izvijestiti sredstva 
javnog priopćavanja,  
- uputiti posebnu pisanu obavijest o donošenju ovog Zaključka s pozivom na javno izlaganje, tijelima 
opisanim u članku 97. Zakona. 

 
Članak 7. 

Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje u Službenom glasniku Općine Borovo.  
 
 
          NAČELNIK 
          Zoran Baćanović,mag.iur. 
 
 
 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Odluke 
o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Borovo (''Službeni vjesnik'' 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 5/15 i 10/15), Načelnik Općine Borovo dana 10. ožujka 2016 god.  
 
 

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU 
 

O prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Borovo 

 
 
1. Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Borovo trajat će 
od 22.03.2016. do 29.03.2016. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe 
osiguran je javni uvid u prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Borovo u 
prostorijama Općine Borovo svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati. 
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Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi Plana, te Sažetak za javnost. 
 
2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, 
predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela  koje će se održati 29.03.2016. godine u 
10.00.sati u Općini Borovo. 
 
3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim 
propisima . 
 
4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Borovo 
mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog 
Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 29. ožujak 
2016 god. godine na adresu Općine Borovo. 
 
5.  Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u 
pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

 
 

NAČELNIK 
               Zoran Baćanović mag.iur. 

 


