
IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE  
III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRNAVA 

 

 
Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i Zaključka Općinskog 
načelnika o utvrđivanju prijedloga VI. Izmjena i dopuna PPUO Trnava, objavljena je javna 
rsprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Trnava. 

 
Prijedlog plana je upućen u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajala je osam  

(8) dana u vremenu od  02.06.2020. godine do 09.06.2020. 

.  
Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bio je izložen u prostorijama Općine Trnava, na 
adresi: I.MEŠTROVIĆA 2, 31411 TRNAVA svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. 
Tijekom trajanja javne rasprave  organizirano je javno izlaganje Prijedloga plana. Javno 
izlaganje održano je 09.06.2020. godine u 12,00 sati putem lifestream servisa sukladno 
naputku Ministarstva graditeljstva KLASA: 350-01/20-01/116, URBROJ: 531-06-01-20-03 od 
20. ožujka 2020. godine, a vezano za situaciju uz koronavirus COVID-19. Lifestream servisu 
bilo je moguće je pristupiti koristeći link koji je objavljen na službenim stranicama Općine 
Trnava www.opcina-trnava.hr, te je za vrijeme trajanja javnog izlaganja omogućeno 
sudionicima postavljanje pitanja. 
. 
Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogli su se za vrijeme trajanja javne rasprave 
upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazila uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida, 
iznijeti  na javnom izlaganju ili uputiti u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom  
na adresu: OPĆINA TRNAVA, I.MEŠTROVIĆA 2, 31411 TRNAVA, te na adresu elektroničke 
pošte: opcina.trnava@os.t-com.hr , najkasnije do 09.06.2020. 
 
Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi upućeni su javnopravnim tijelima sukladno posebnom 
propisu. 
 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje 
adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o 
javnoj raspravi. 
 
Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku („Glas Slavonije“ dana 26. svibnja 2020. 
godine), na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja  na oglasnoj 
ploči Općine Trnava, te na Internet stranici Općine Trnava. 
 

http://www.opcina-trnava.hr/
mailto:opcina-trnava@os.t-com.hr


 
 
 

S obzirom da se javno izlaganje održalo putem putem lifestream servisa sukladno naputku 
Ministarstva graditeljstva KLASA:350-01/20-01/116, URBROJ:531-06-01-20-03 od 20. 
ožujka 2020. godine, a vezano za situaciju uz koronavirus COVID-19, na web stranici  
Općine Trnava, nakon objave javne rasprave priloženo je uputstvo i link za prisustvovanje 
javnom izlaganju. 
 
 



 
Na javnu raspravu pozvana su posebnom obavijesti o javnoj raspravi sljedeća javnopravna 
tijela: 
 

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode 
  Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB 

2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,  Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu 
proizvodnju i tržište, Ul. Grada Vukovara 78, 10 000 ZAGREB,  

3. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije 
 Planinska 2a, 10 000 ZAGREB, 
4. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava vodnoga 

gospodarstva 
 Ulica grada Vukovara 220, 10 000 ZAGREB, 
5. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV br.1, 10000 ZAGREB 
6. MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Osijeku,  

Kuhačeva 27, 31000 Osijek 
7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO - 

BARANJASKA,  Inspekcija zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva, Osijek, Prolaz 
kod Snježne Gospe 2, 

8. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb, 
9. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica 

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, 
10. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO BARANJSKE 

ŽUPANIJE, Evropske avenije 11, 31 000 Osijek, 
11. OSJEČKO – BARANJSKA  ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Evropske avenije 11, 31 000 Osijek, 
12. Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured 

civilne zaštite Osijek, Gornjodravska obala 95-96, 31 000 Osijek 
13. OSJEČKO – BARANJSKA  ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, Županijska 4, 

31000  OSIJEK, 
14. OSJEČKO – BARANJSKA  ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Lava Mirskog 1/I, 31000 Osijek 

http://www.obz.hr/index.php/opci-podaci-gradjenje
http://www.obz.hr/index.php/opci-podaci-gradjenje
http://www.obz.hr/index.php/opci-podaci-gospodarstvo
http://www.obz.hr/index.php/opci-podaci-gradjenje
http://www.obz.hr/index.php/opci-podaci-gradjenje


15. ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Bana Josipa Jelačića 65, 31.400 Đakovo    
16. HRVATSKE VODE ,Vodnogospodarska ispostava  za mali sliv "Biđ-Bosut" Vinkovci 

J.Kozarca 28, 32 100 Vinkovci 
17. SUSJEDNE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 

 
 

 

 

 

1.  POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, 

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA 

PRIHVAĆENI I MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U 

JAVNOJ RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO 

PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA 

 

U toku javnog uvida očitovalo se 8 javnopravnih tijela, od čega je 6 pozitivnih mišljenja / 
suglasnosti / izjava da nema primjedbi koje se prihvaćaju,  dok su primjedbe dostavila 2 
javnopravna tijela : 

1. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Osječko – baranjske županije – 24 
primjedbe 

2. Osječko - baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša – 9 primjedbi. 

 
Prihvaćeno je 28 primjedbi, djelomično je prihvaćena 1 primjedba, 2 primjedbe su već 
ugrađene u plan kroz izradu prijašnjih izmjena i dopuna, a 8 primjedbi se ne prihvaća, te je u 
narednoj tablici priloženo obrazloženje neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja. 
 

PREGLED PRISTIGLIH PRIMJEDBI U POSTUPKU JAVNE RASPRAVE I ODGOVORI NA 
PRIMJEDBE 

Red. 
Br. 

SUDIONICI U  
JAVNOJ 

RASPRAVI 
PRIMJEDBA, MIŠLJENJE, SUGESTIJA 

ODGOVOR I 
OBRAZLOŽENJE 

DOSTAVLJENE PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA  

1. 

Ministarstvo 
unutarnjih 
poslova, 
Ravnateljstvo 
civilne zaštite, 
Područni ured 
civilne zaštite 
Osijek 

 Suglasnost na prijedlog Plana 

 
PRIHVAĆA SE 
 
 

2. HAKOM  izjava da nema primjedbi na prijedlog Plana 
PRIHVAĆA SE 
 
 

3. 
Ministarstvo 
državne imovine 

Pozitivno mišljenje na Plan 
PRIHVAĆA SE 
 
 

4. 

Ministarstvo 
obrane 
 

izjava da nema primjedbi na prijedlog Plana 
PRIHVAĆA SE 
 
 

5. 
Osječko .- 
baranjska 
županija, Upravni 

izjava o suglasnosti s predloženim izmjenama i dopunama 
PRIHVAĆA SE 
 
 



odjel za 
poljoprivredu 

6. 

Javna ustanova, 
Zavod za 
prostorno 
uređenje Osječko 
– baranjske 
županije 

6.1.U zahtjevima za izradu Izmjene Plana tražena je primjena članka 
182. Odredbi za provedbu Prostornog plana Osječko-baranjske 
županije („Županijski glasnik“ broj 1/02., 4/10. 3/16., 5/16. i 6/16.-
pročišćeni plan - u daljnjem tekstu: PPOBŽ) konkretno s njegovim 
stavkom 5. prema kojem je na kartografskim prikazima građevinskih 
područja obavezno prikazati - utvrditi površine namjenjene za 
planirane infrastrukturne koridore. Pri tome je koridore propisane 
člankom 7. Odredbi za provedbu PPOBŽ-a moguće reducirati u 
skladu s člankom 151. stavak 2. Pravilnikom o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 
standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 
106/98., 39/04. i 45/04.-ispravak), niti PPOBŽ-om nije propisana 
obveza prikazivanja zaštitnih koridora postojećih infrastrukturnih 
građevina čija širina se utvrđuje posebnim propisima. 

PRIMJEDBA SE  
  PRIHVAĆA 
 

6.2. Prostorni plan uređenja Općine Trnava je plan smanjenog 
sadržaja koji u svom sastavu ima izvode iz PPOBŽ koje nije moguće 
mijenjati. Smatramo neophodnim pojasniti obrazloženje Izmjene 
Plana na način da bude jasno da se kartografski prikazi broj 1.-3. ne 
mjenjaju nego preuzimaju iz PPOBŽ. 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

 

6.3. Odlukom o izradi Izmjene Plana predviđeno je usklađivanje sa 
Zakonom. U tu svrhu neophodno je, osim definiranja izgrađenih i 
neizgrađenih dijelova građevinskih područja, preispitati i na 
kartografskim prikazima i odredbama za provedbu, identično nazvati 
odnosno označiti u skladu sa Zakonom: 

- građevinska područja naselja, 
- izdvojene dijelove građevinskih područja naselja, 

odnosno 

- izdvojena građevinska područja izvan naselja.  

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

 

6.4. Odlukom o 
izradi Izmjene 
Plana 
predviđeno je 
usklađivanje s 
PPOBŽ koje 
osim 
preuzimanja 
kartografskih 
prikaza 
podrazumijeva 
i usklađivanje 
Odredbi za 
provedbu 
Prostornog 
plana uređenja 
Općine Trnava 
(u daljnjem 
tekstu: PPUO). 
U svrhu 
usklađenosti s 
PPOBŽ, ali i sa 
Zakonom, 
potrebno je: 

6.4.1. članak 4. stavak 1. uskladiti s kartografskim 
prikazima 4.A-4.F, sve u skladu sa Zakonom i 
prethodnom primjedbom, 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

 
6.4.2. u članku 6. stavku 2. navesti da se 
građevine od važnosti za Osječko-baranjsku 
županiju utvrđuju posebnim propisom i PPOBŽ-
om, 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

 

6.4.3. članak 8. uskladiti s posebnim propisom 
odnosno PPOBŽ-om, 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

6.4.4. podnaslov ispred članka 10. uskladiti sa 
Zakonom, 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

6.4.5. povezati članke 10. i 11. i članke 33c. i 34. 
te ih uskladiti sa Zakonom, 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

6.4.6.  članak 35. uskladiti sa Zakonom, PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

6.4.7. promjeniti kraticu u posljednjem podstavku 
2. stavka članka 47. u skladu sa Zakonom, 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

6.4.8. članak 48. stavak 2. uskladiti sa Zakonom, PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

6.4.9. provjeriti usklađenost članaka 48. i 51. s 
člankom 146. Zakona, 

PRIMJEDBA SE  
PRIHVAĆA 

6.4.10. članke 52.-73. s pripadajućim 
podnaslovima uskladiti s člankom 4. PPUO 
odnosno Zakonom, 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

6.4.11. članak 67. uskladiti s člankom 148. PPUO, PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

6.4.12. članke 74.-76. uskladiti s člancima 37.-44. 
PPOBŽ, 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

6.4.13. članak 76a. uskladiti s člancima 161. i 162. 
PPOBŽ, 

PRIMJEDBA JE 
VEĆ UGRAĐENA U 
PLAN  
Traženo je 
ugrađeno u sklopu 
I.IID PPUO Trnava. 

6.4.14. iz članka 76b. brisati 2. stavak u skladu s 
PPOBŽ, 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 



6.4.15. članak 76d. uskladiti s člankom 165. 
PPOBŽ, 

PRIMJEDBA JE 
VEĆ UGRAĐENA U 
PLAN  
Traženo je 
ugrađeno u sklopu 
I.IID PPUO Trnava. 

6.4.16. članak 76e. uskladiti s člankom 166. 
PPOBŽ i Zakonom, 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

6.4.17. članke 78.-84. uskladiti s člancima 37.-44. 
PPOBŽ, 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

6.4.18. u članku 107. stavak 6. prvi podstavak 
predlažemo pozvati se na nadležno tijelo, 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

6.4.19. u članku 109. stavak 6. smatramo 
suvišnim, budući da su uvjeti gradnje UPOV 
propisani u članku 112., a o rješenju odvodnje 
prema PPOBŽ se piše u stavku 2. istog članka, 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

 

6.4.20. treba li u članku 117a. propisivati 
udaljenosti od građevinskog područja gradskog 
obilježja? 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

 
6.4.21. nejasno je temeljem čega su mjenjani 
članci 144.-147. PPUO koji propisuju 
gospodarenje otpadom? 

PRIMJEDBA SE 
PRIHVAĆA 

 

7. 

Osječko - 
baranjska 
županija, Upravni 
odjel za 
prostorno 
uređenje, 
graditeljstvo i 
zaštitu okoliša 

7.1.Primjedba na članak 118 

PRIMJEDBA SE 
DJELOMIČNO 
PRIHVAĆA 
Primjedba na stavak 
2 se prihvaća, a 
ostale primjedbe na 
članak 118 nije 
moguće prihvatiti jer  
nisu predmet II.IID 
PPUO Trnava, 
odnosno nije u 
skladu s Odlukom o 
izradi III. Izmjena i 
dopuna  Prostornog 
plana uređenja  
Općine Trnava 
("Službeni glasnik 
Općine Trnava 1/20, 
od 31. ožujka 2020. 
godine). 

7.2.Članak 119. stavak 1. i 2., brisati 

1) Unutar građevinskih područja naselja Dragotin, Hrkanovci 

Đakovački, Kondrić i Svetoblažje, koja se nalaze u područjima 

vrijednih dijelova prirode, ne primjenjuju se mjere i uvjeti zaštite 

prirode iz članka 112. ovih Odredbi. 

2)Obvezno je pošumljavanje marginalnog zemljišta kao i ostalog 

poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta ako isto nije moguće 

privesti poljoprivrednoj namjeni. 

PRIMJEDBA SE NE 
PRIHVAĆA 
Primjedbu nije 
moguće prihvatiti jer  
nije predmet III.IID 
PPUO Trnava, 
odnosno nije u 
skladu s Odlukom o 
izradi III. Izmjena i 
dopuna  Prostornog 
plana uređenja  
Općine Trnava 
("Službeni glasnik 
Općine Trnava 1/20, 
od 31. ožujka 2020. 
godine). 

7.3.Članak 120.,  ispraviti 

Zaštićene biljne i životinjske vrste, koje su zaštićene Zakonom o 

zaštiti prirode i međunarodnim konvencijama, a koje su evidentirane 

PPOBŽ-om, kao i vrste kojima opada brojnost, nestaju staništa i 

prijeti odumiranje treba štititi ne samo unutar zaštićenih predjela, 

već i na području cijele Općine Trnava. 

PRIJEDLOG IZMJENE: 

„Zaštićene biljne i životinjske vrste, koje su zaštićene Zakonom o 

zaštiti prirode i međunarodnim konvencijama, a koje su evidentirane 

PPOBŽ-om, kao i vrste kojima opada brojnost, nestaju staništa i 

prijeti odumiranje treba štititi ne samo unutar zaštićenih područja, 

PRIMJEDBA SE NE 
PRIHVAĆA 
Primjedbu nije 
moguće prihvatiti jer  
nije predmet III.IID 
PPUO Trnava, 
odnosno nije u 
skladu s Odlukom o 
izradi III. Izmjena i 
dopuna  Prostornog 
plana uređenja  
Općine Trnava 
("Službeni glasnik 
Općine Trnava 1/20, 
od 31. ožujka 2020. 



već i na području cijele Općine Trnava.“ godine). 

7.4.Članak 136. - brisati cijeli tekst iz stavka 1. i 2.  

(1) S obzirom na utvrđene djelatnosti koje onečišćuju zrak, Općina 

Trnava je dužna sukladno posebnim zakonskim propisima voditi 

katastar emisija u okoliš, te izraditi Plan intervencija u zaštiti okoliša. 

(2) Eventualne lokacije za zahvate u prostoru kod kojih se javlja izvor 

onečišćavanja zraka moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od 

građevinskih područja naselja, odnosno od pretežito stambeno-

poslovne izgradnje, kako u tim zonama ne bi došlo do prekoračenja 

graničnih vrijednosti emisija određenih posebnim propisima. 

PRIJEDLOG IZMJENE: 

Brisati cijeli tekst iz stavka 1., jer više nema katastra emisija u okoliš, 

a općina nije obveznik prijave emisija onečišćujućih tvari u zrak u 

Registar onečišćavanja okoliša (ROO) kao i izradu Plana intervencija 

u zaštiti okoliša, a 2. stavak treba brisati jer će sve biti obuhvaćeno 

predloženim izmjenama. Novi tekst u stavku 1. ovog članka, sada će 

glasiti (prema članku 124. iz PPOBŽ):  

Članak 136.  - PRIJEDLOG IZMJENE: 

(1) „Mjere za zaštitu zraka kao i praćenje stanja onečišćenosti zraka 

provodit će se sukladno posebnim propisima te programima koje 

redovno donose nadležna tijela.“ 

PRIMJEDBA SE NE 
PRIHVAĆA 
Primjedbu nije 
moguće prihvatiti jer  
nije predmet III.IID 
PPUO Trnava, 
odnosno nije u 
skladu s Odlukom o 
izradi III. Izmjena i 
dopuna  Prostornog 
plana uređenja  
Općine Trnava 
("Službeni glasnik 
Općine Trnava 1/20, 
od 31. ožujka 2020. 
godine). 

7.5.Članak 137.  – brisati cijeli članak 

(1) Potrebno je sustavno kontrolirati sve poslovne i gospodarske 

pogone kao i manje zanatske radionice u pogledu onečišćenja zraka, 

vode i produkcije otpada u skladu sa minimalnim dozvoljenim 

standardima. (to je nadležnost inspekcije, a ne Općine)  

(2) Proizvodni pogoni kao i vanjski prostori na kojima će se odvijati 

rad moraju biti udaljeni od stambenih građevina najmanje za 

potrebnu udaljenost kako bi se povremeno opterećenje (bukom, 

vibracijama, dimom, čađi, prašinom, mirisima i sl.) svelo na 

dozvoljenu mjeru. (ovo uopće nije ni točno i nije potrebno, a stavljeno 

je pod zaštitu zraka gdje spominju buku, a čađ, dim, prašina i mirisi 

se zovu emisije onečišćujućih tvari u zrak koje su gore već navedene 

u prijedlogu izmjene u članku 136.).   

PRIMJEDBA SE NE 
PRIHVAĆA 
Primjedbu nije 
moguće prihvatiti jer  
nije predmet III.IID 
PPUO Trnava, 
odnosno nije u 
skladu s Odlukom o 
izradi III. Izmjena i 
dopuna  Prostornog 
plana uređenja  
Općine Trnava 
("Službeni glasnik 
Općine Trnava 1/20, 
od 31. ožujka 2020. 
godine). 

7.6.Članak 138. brisati cijeli stavak 3. 

(3) Sve gospodarske građevine moraju imati tehnologiju koja 

sprječava nedozvoljenu količinu  buke i emisiju prašine iznad 

dozvoljene količine i sastava. 

PRIMJEDBA SE NE 
PRIHVAĆA 
Primjedbu nije 
moguće prihvatiti jer  
nije predmet III.IID 
PPUO Trnava, 
odnosno nije u 
skladu s Odlukom o 
izradi III. Izmjena i 
dopuna  Prostornog 
plana uređenja  
Općine Trnava 
("Službeni glasnik 
Općine Trnava 1/20, 
od 31. ožujka 2020. 
godine). 

7.7.Članak 144., mijenja se i glasi: 

''(1) Područje Općine Trnava u cijelosti mora biti pokriveno 

organiziranim uklanjanjem svih vrsta otpada (komunalni, neopasni 

proizvodni, opasni otpad te posebne vrste otpada. 

 (2) Komunalni otpad se prikuplja na propisani način i predaje 

ovlaštenom koncesionaru na daljnje raspolaganje. 

 (3) Neopasni proizvodni otpad se mora skladištiti na parceli 

proizvođača otpada na zakonom propisani način, do trenutka 

predaje ovlaštenom sakupljaču te vrste otpada ili do trenutka odvoza 

na legalno odlagalište (ili preradu) te vrste otpada. 

(4)Opasni otpad i posebne kategorije otpada se moraju privremeno 

PRIMJEDBA SE NE 
PRIHVAĆA 
Prihvaćanjem 
primjedbe 6.4.21., 
Javne ustanove 
Zavoda za prostorno 
uređenje Osječko-
baranjske županije 
navedeni članak 
144., nije predmet 
III. IID PPUO 
Trnava, odnosno 
nije moguće 
prihvatititi primjedbu 



skladištiti na zakonom propisani način, te predati na daljnje 

gospodarenje ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada ili posebnih 

kategorija otpada.'' 

PRIJEDLOG IZMJENE: 

Članak 144., mijenja se i glasi: 

    „(1) Na području Općine Trnava uspostavlja se cjeloviti sustav 

gospodarenja otpadom u skladu s Planom gospodarenja otpadom 

RH i drugim posebnim propisima. U PPUO Trnava su planirane 

lokacije za izgradnju građevina za gospodarenje otpadom i to: 

- lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad 

- lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta 

(2) U okviru navedenih lokacija mogu se graditi sve vrste 

građevina koje služe obavljanju   

djelatnosti, a propisane su i predviđene posebnim propisom. 

jer nije u  skladu s 
Odlukom o izradi III. 
Izmjena i dopuna  
Prostornog plana 
uređenja  Općine 
Trnava ("Službeni 
glasnik Općine 
Trnava 1/20, od 31. 
ožujka 2020. 
godine). 

7.8.PRIJEDLOG IZMJENE ČLANKA 146. 

Članak 146., mijenja se i glasi: 

''Reciklažni otoci se postavljaju u načelu unutar površina javne 

namjene, osim kolnika i biciklističkih staza s kojih je moguće 

organizirati pristup vozila za postavljanje i pražnjenje kontejnera za 

otpad. Reciklažni otoci moraju biti smješteni izvan zona preglednosti 

raskrižja kako ne bi ometali promet.'' 

PRIJEDLOG IZMJENE: 

„Posude/kontejneri za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to: 

papira, kartona, metala, stakla, i plastike (reciklažni otok) postavljaju 

se u načelu unutar površina javne namjene, osim kolnika i 

biciklističkih staza, s kojih je moguće organizirati pristup vozila za 

postavljanje i pražnjenje kontejnera za otpad. Reciklažni otoci moraju 

biti smješteni izvan zona preglednosti raskrižja kako ne bi ometali 

promet.“ 

PRIMJEDBA SE NE 
PRIHVAĆA 
Prihvaćanjem 
primjedbe 6.4.21., 
Javne ustanove 
Zavoda za prostorno 
uređenje Osječko-
baranjske županije 
navedeni članak 
146., nije predmet 
III. IID PPUO 
Trnava, odnosno 
nije moguće 
prihvatititi primjedbu 
jer nije u skladu s 
Odlukom o izradi III. 
Izmjena i dopuna  
Prostornog plana 
uređenja  Općine 
Trnava ("Službeni 
glasnik Općine 
Trnava 1/20, od 31. 
ožujka 2020. 
godine). 

7.9.Članak 147., mijenja se i glasi: 

BRISATI OVU IZMJENU OBVEZNO 

''Svaki oblik divljeg deponiranja nužno je prekinuti i sanirati tu 

lokaciju. Sanacija ovisi o vrsti i stupnju onečišćenja okoliša, na 

osnovu čega treba projektirati postupke sanaciju. Sanacijom je 

nužno taj prostor učiniti potpuno neopasnim po zrak, vode i tlo, te mu 

odrediti drugu namjenu.'' 

PRIJEDLOG IZMJENE: 

Članak 147., mijenja se i glasi: 

„Lokacije onečišćene otpadom sanirati na način da postanu 

neopasne za zrak, vode i tlo te im odrediti drugu namjenu u skladu s 

Planom sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta 

otpada na području Osječko-baranjske županije. U sklopu sanacije 

moguće je predvidjeti i vremenski ograničeno odlaganje otpada 

ukoliko se to kroz izradu projekta sanacije i/ili provedbu procjene 

utjecaja na okoliš pokaže opravdanim.“ 

PRIMJEDBA SE NE 
PRIHVAĆA 
Prihvaćanjem 
primjedbe 6.4.21., 
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uređenje Osječko-
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III. IID PPUO 
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nije moguće 
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godine). 

8. 

MINISTARSTVO 
KULTURE, 
Konzervatorski 
odjel u Osijeku 

Izjava o suglasnosti s Prijedlogom Plana 
PRIHVAĆA SE 
 

PRIMJEDBE S JAVNOG IZLAGANJA 



Na javnom izlaganju nije bilo primjedbi 

 

UPISOM U KNJIGU PRIMJEDBI 

Upisom u knjigu primjedbi nije bilo primjedbi 

 

2.  POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, 

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH 

OVIM ZAKONOM 

Sve dostavljene primjedbe su razmotrene. 

 

3. ZAPISNIK S JAVNOG IZLAGANJA I KOPIJA KNJIGE PRIMJEDBI 



 

 



 



 

 



4. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PROSTORNOG 

PLANA 

 
1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne 

zaštite Osijek 
2. HAKOM 
3. Ministarstvo državne imovine 
4. Ministarstvo obrane 
5. Osječko .- baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu 
6. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Osječko – baranjske županije 
7. Osječko - baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša 
8. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Osijeku 



 
 

 

 



 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 


