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Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja, oIB: 19370100881, na temelju članka 90.

stavka l. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novine", broj 80/13,l53ll3,78lI5, I2l18 i
118/18) te članka 27. stavka I. Zakona o zaštiti prirode (,,Narodne novine", broj 80/13,

15/18, I4lI9 i l27lI9) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na

okoliš (,,Narodne novine", broj 61114 i 3ll7), na zahtjev nositelja zahvata PPK Valpovo
d.o.o.' Antuna Branka Šimića 27,Ya\povo, oIB: 12875096243, nakon provedenog postupka

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvatana okoliš, donosi

RJEŠnN.ln

Za namjeravani zahvat _ sunčanu elektranu Petrijevci 1 i sunčanu elektranu
Petrijevci 2, Općina Petrijevci, osječko_baranjska županija _ nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:
1. obavijestiti nadležnu šumariju o početku radova i s istom definirati pristupne puteve

gradilištu koristeći planiranu i izgrađenu šumsku infrastrukturu.
2. S nadležnom šumarijom utvrditi sječu stabala uz maksimalno zadržavanje vrijednog

vegetacijskog pokrova i uskladiti istu s dinamikom građenja te kontinuirano provoditi

šumski red, zaštitu od poŽara i šumskih štetnika.

3. Pri planiranju i organizaciji gradilišta voditi računa o protupožarnoj zaštiti, a posebno

da se ne ugrozi funkcionalnost postojećih protupoŽarnih puteva i prosjeka. osobitu
pažnju posvetiti prilikom rukovanja zapaljivim materijalima i alatima koji mogu

izazvati iskrenje.
4. Na površinama koje neće biti neposredno zahvaćene građevinskim radovima, zadtžati

postojeću vegetaciju.
5. Radove pripreme terena za izgradnju i uklanjanje vegetacije ne izvoditi u periodu

najveće aktivnosti životinja.
6. Radove izvoditi tijekom dnevnog razdoblja.
'7. U cilju zaštite od erozije, interne prometnice izvesti na način da oborinska odvodnja ne

uzrokuje pojačanu eroziju u okolnom terenu.

8. Sprječavati širenje biljnih invazivnih vrsta na području zahvata.
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9. Za održavanje lokacije zahvata zabran1uje se upotreba herbicida ili drugih kemijskih
sredstava.

10. Nakon završetka građenja, teren sanirati šumsko-tehničkim mjerama i biološkom
rekultivacij om autohtonom vrstom šumskog drveća.

1 l. Uspostaviti suradnju s ovlaštenicima prava lova radi pravovremenog premještanja
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata (čeke, hranilišta) na druge lokacije ili
nadomještanja novim te prijaviti svako stradavanje divljači nadleŽnom
1ovoovlašteniku.

III. Za namjeravani zahvat - sunčanu elektranu Petrijevci 1 i sunčanu elektranu
Petrijevci 2, općina Petrijevci, osječko-baranjska županija - nije potrebno provesti
glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

ilr. ovo rješenje prestaje vaŽiti ako nosite|j zahvata PPK Valpovo d.o.o., Antuna Branka
Simića 27rYa|povo, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese
zahtiev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom
zakonu.

IV Važenje jvog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, PPK Valpovo d.o.o., Antuna
Branka Simića 27, Yalpovo, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet
da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s
kojima je izdano rješenje.

v ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i
održivog rawoja.

obraz|oženje

Nositelj zahvata PPK Valpovo d.o.o., Antuna Branka Šimića 27, Yalpovo' u skladu s
odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 17. prosinca 202l. gođin"
Ministarstvu gospodarstva i odrŽivo g razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zabtjev za
provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane Petrijevci 1 i
sunčane elektrane Petrijevci 2, općina Petrijevci, osječko-baranjska Županij a. IJz zahtjev
priloŽen je Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem teksfu: Elaborat) koji je izradio u prosincu
202l. godine te dopunio u veljači 2022. godine ovlaštenik PRoMo EKo d.o.o. iz osijeka, a
koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocJe.r" o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02lI7-O8l0g; URBRoJ:5l7-
03-|-2-20-10 od 28. rujna 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek,
mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su
odredbe članka 78. stavka l. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24.,25.,26. i27.
Uredbe. Naime, zazahvate navedene u točki 2.4. Sunčane elehrane kao samostojeći objekti
Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okoliš. osim navedenog, člankom 27. stavkom I. Zakonao zaštiti prirode utwđeno je da se
zazahvate zakojeje određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi
prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka oii.''" o
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potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nosite|j zahvata planira izgradnju sunčane
elektrane kao samostojećeg obj ekta.

O zahtjevu nositelja zahvata za pohetanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoliš sukladno članku 7. stavku 2.točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (,,Narodne novineo', broj 64108)'

na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 2. oŽujka 2022. godine Informacija o

zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane
Petrijevci l i sunčane elektrane Petrijevci 2, općina Petrijevci, osječko-baranjska Županija
(KLASA: UP/I_351-0312|-091605; URBRoJ: 517-05-1-2-22-2 od25. veljače 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Zahvat se planira izgraditi na k.č. 222]/], a SE Petrijevci 2 na k'č. 2220/] i 222]/], obje k.o.

Petrijevci, na administrativno-teritorijalnom području općine Petrijevci u osječko-
baranjskoj županiji. Sunčana elektrana Petrijevci l izgradit će se na zemljištu površine oko
]],9 ha, a sunčana elektrana Petrijevci 2 na zemljištu površine oko ]2, ] ha. obje elektrane
imat će priključnu Snagu 9,999 MW, odnosno instalirana Snaga SE Petrijevci ] bit će 11 kWp,

a instalirana Snaga SE Petrijevci 2 ]],]89 kWp. obje elektrane izgradit će se na način da će

se postaviti fotonaponski moduli snage 540 W, izmjenjivači sna4e 250 kW te dvije
transformatorske stanice. Priključak na elehroenergetsku mrežu planiran je na
srednjenaponskoj razini, a isti će se definirati Elaboratom optimalnog tehničkog rješenja
priključenja i Elehroenergetskom suglasnosti' Priključenje elektrana na javnu prometnu
površinu ostvarit će se postojećim priključkom na nerazvrstanu cestu koja prolazi južno od
čestice.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03121-091605;
URBRoJ: 517-05-|-2-22-3 od 25. ve|jaće 2022. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu
prirode Ministarstva, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije i Upravi za poljopriwedno
zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljopriwede, Upravi za zaštitu kulturne
baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša osječko-baranjske županije i općini Petrijevci.

Upravni odjel zaprostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša osječko-baranjske Županije
dostavio je mišljenje (KLASA 351-05/22-01112; URBRoJ: 2158-16-03105-22-3 od 23.

ožujka 2022. godine) da se za zahvat moŽe isključiti vjerojatnost značajnog negativnog
utjecaja na sastavnice okoliša te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja

zahvata na okoliš. općina Petrijevci dostavila je mišljenje (KLASA: 35l-0ll22-0ll2;
URBRoJ: 2158-29-02-22-4 od 14. oŽujka 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati
značajannegativan utjecaj na okoliš na području općine Petrijevci. Uprava šumarstva, lovstva
i drvne industrije Ministarstva poljopriwede dostavila je mišljenje (KLASA: 35l-03l2|-
0Il77; URBROJ: 525-1110596-22-2 od 23. oŽujka 2022. godine) da uz predloŽene mjere

zaštite okoliša, zahvatneće imati značajannegativan utjecaj na šume i šumarstvo te divljač i
lovstvo. Uprava za zaštitukulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je mišljenje
(KLASA: 612-08122-1110024; URBRoJ: 532-05-01-u-01l7-22-4 od 18. oŽujka 2022.) dasa
stajališta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš
za predmetni zahvat. Uprava za zaštitl prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA:
352-O7l22-O2l49; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 9. oŽujka 2022. godine) da za planirani
zahvat nije potrebno provesti posfupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, da je zahvat
prihvatljiv za ekološku mreŽu te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Yezano za
zatraženo mišljenje Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište
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Ministarstva poljoprivrede, dostavljene su dvije poŽurnice (KLASA: UP/I-35I-0312I-091605;
URBROJ: 517-05-I-2-22-9 od 11. travnja 2022. godine te KLASA: UP/I-351-03/21-091605;
URBRoJ: 5I7-05-l-2-22-10 od 12. svibnja 2022. godine), no navedeno nadležno tijelo nije
dostavilo mišljenje.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom koji je objavljen na internetskim stranicama
Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

nl niti
ocienu orihvatliivosti za mrežu su sliedeći
Mogući utjecaji na tlo mogu se pojaviti prilikom izvođenja radova uslijed istjecanja ili
neispravne manipulacije s gorivom i mazivima iz strojeva, opreme lli vozila, ali redovnim
servisiranjem strojeva i opreme ti se utjecaji mogu spriječiti. Utjecaji na tlo tijekom korištenja
sunčane elektrane najviše se ogledaju u trajnom zauzeću površina. Tijekom izvođenja
građevinskih radova može doći do povremenih emisija čestica prašine i ispušnih plinova u
zrak uslijed rada strojeva' međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na
vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Tijekom rada sunčane elektrane ne nastaju emisije
onečišćujućih tvari u zrak te neće biti negativnog utjecaja na kvalitetu zraka. Utjecaj zahvata
na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Tijekom
izgradnje zahvata moŽe se očekivati povećana ruzina buke uslijed rada građevinskih vozila i
strojeva, međutim ona je privremenog karaktera i ograničena je na lokaciju zahvata. Rad
sunčanih elektrana ne predstavlja znaćajan izvor buke te se tijekom korištenja ne očekuje
utjecaj buke. Na području planiranog zahvata ne nalaze se lokaliteti kulturno-povijesne
baštine. Do negativnog utjecaja na krajobraz doći će tijekom izgradrye zahvata uslijed
prisutnosti građevinskih strojeva, mehanizacije, ali je taj utjecaj lokalnog i privremenog
karaktera. Tijekom korištenja zahvata utjecaj na krajobraz se prepoznaje kroz prisustvo
konstrukcije na predmetnom području te je utjecaj trajnog karaktera, međutim s obzirom da se
lokacija zahvata nalazi na izdvojenom građevinskom područja izvan naselja gospodarske-
proizvodne namjene predmetni zahvat ne bi trebao narušavatil<rajobraz. Sve vrste otpada koje
će nastajati prilikom građenja i tijekom korištenja predat će se ovlaštenim osobama. tvtogući
negativni utjecaji na šume i šumarstvo, te divljač i lovstvo, izbjeći će se pridrŽavanjem mjera
iz točaka l.' 2. i 3. izreke rješenja kojom je propisana obveza obavještavanja nadležne
šumarije o početku radova i definiranja pristupnih puteva gradilištu kako bi se u što većoj
mjeri koristila postojeća i planirana šumska infrastruktura, zatim utvrdila sječa stabala už
maksimalno zadržavanje vrijednog vegetacijskog pokrova i uskladila ista s dinamikom
građenja te kontinuirano provodio šumski red, zaštita od požara i šumskih štetnika, te vodilo
računa prilikom planiranja i organizacije gradilišta o protupoŽarnoj zaštiti, posebno da se ne
ugrozi funkcionalnost postojećih protupožarnih puteva i prosjeka. Propisanoje također da se
prilikom rukovanja zapaljivim materijalimai alatimakoji mogu izazvatiiskrenje, ima obratiti
posebna pažnja. U svrhu zaštite šuma i biološke raznolikosti, mjerom propisanom točkom 10.
izreke rješenja obvezno je nakon završetka građenja, sanirati teren šumsko-tehničkim
mjerama i biološkom rekultivacijom autohtonom vrstom šumskog drveća. Kako bi se
spriječio negativan utjecaj na divljač i lovstvo, mjerom 11. propisana je suradnja s
ovlaštenicima prava lova radi pravovremenog premještanja lovnogospodarskih i
lovnotehničkih objekatana druge lokacije ili nadomještanja novim te obveza prijave svakog
stradavanja divljači nadležnom lovoovlašteniku. U svrhu zaštite tlaibioraznolikosti propisane
su mjere iz točaka 4., 5. i 6. izreke rješenja koje se odnose na zadržavanje vegetacije na
površinama koje neće biti neposredno zahvaćene građevinskim radovimu, nu .p4.čavanje
uznemiravanja faune izbjegavanjem izvođenja radova u periodu najveće aktivnosti životinja i
tijekom noćnog razdob|ja. Mjerama u točkama 8. i 9. izreke rješenja propisano je da se širenje
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invazivnih biljnih vrsta na području zahvata ima sprječavati tijekom korištenja, te da se, u
cilju zaštite tla i bioraznolikosti zabranjuje korištenje herbicida i drugih kemijskih sredstava
za ođtžavanje lokacije zahvata. Kako bi se spriječila pojava erozije, a time i negativni utjecaj
na okoliš, mjerom 7. izreke rješenja, propisano je da se interne prometnice trebaju izvesti na
način da oborinska odvodnja ne uzrokuje pojačanu eroziju u okolnom terenu. Lokacija
planiranog zahvata pripada grupiranom vodnom tijelu podzemnih voda CDGI_23-ISTOČNA
SLAVONIJ_SLN DRAVE I DUNAVA čije je kemijsko i količinsko te ukupno stanje
ocijenjeno kao dobro. Stanje vodnog tijela CDRN0009_001, Vučica je prema ekološkom
stanju umjereno, dok je prema kemijskom stanju vodno tijelo dobro' Tijekom građenja,
moguće je onečišćenje podzemnog vodnog tijela u slučaju izlijevanja većih količina opasnih
tekućina, međutim dobrom organizacijom građenja i korištenjem ispravnih strojeva i
mehanizacije, nije za očekivati vjerojatnost nastanka ovakvog događaja, te se utjecaj
procjenjuje kao malo vjerojatan' a s obzirom da će se na gradilištu raspolagati sredstvima za
brzu intervenciju, i prihvatljiv. Područje zahvata ne nalazi Se na području koje je zaštićeno
temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema karti kopnenih nešumskih staništa Republike
Hrvatske 20|6. godine na lokaciji zahvatanalaze se stanišni tipovi I.2.l.Mozaici kultiviranih
površina, E. šume, 1.5.1. Voćnjaciimozaik stanišnog tipa J.II. I.8. Izgrađena i industrijska
staništa/Zapuštene poljoprivredne površine. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa bit Će
trajan međutim navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvatapa
je procijenjeni utjecaj prihvatljiv. Predviđena je određena gustoća i razmak fotonaponskih
modula koja neće trajno i tokom cijeloga dana zasjenjivati tlo. Fotonaponski moduli bit će
postavljeni na morfiažnoj konstrukciji te će ispod njih biti moguć razvoj prirodne niske
vegetacije i kretanje malih životinja. Prema Uredbi o ekološkoj mteži i nadležnostima javnih
ustanova za upravljanje područjima ekološke mreŽe (,,Narodne novine", broj 80/2019)
planirani zahvat se nalazi izval područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže
je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000573 Petrijevci na
udaljenosti od oko 256,72 m od lokacije zahvata. POVS područje HR2000573 Petrijevci je
kao područj e od znaćaja za Zqednicu (Sites of Community Importance - SC! objavljeno u
Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/16l od 21. siječnja 202L. godine o donošenju
četrnaestog ažuriranog popisa područja od znaćaja Za Zajednicu za kontinentalnu
biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije
od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za
Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u SluŽbenom listu
Europske unije 23. siječnja 2015. godine (oJ L I 8, 23.l.20l5). Na temelju naprijed
navedenog te da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega
mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja na
navedena područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Sukladno svemu
navedenom, uz poštivanje propisa iz područj a zaštite okoliša i prirode, primjenom propisanih
mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obiljeŽja
zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i
neće doći đo značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 8l. stavku 1. i
članku 90. stavak. 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27 . stavcima I. i
3. Uredbe ocijenilo na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadleŽnih tijela, a prema
kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na
okoliš uz provedbu mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. te stoga nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okoliš.
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Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90.
stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku
mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisanaje u skladu s člankom 92. stavkom
3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produŽenja vaŽenja rješenja, propisana je u skladu sa
člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na intemetskim stranicama Ministarstva,
utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRA\'1\OM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom
Upravnom sudu u osijeku, Trg A. Starčevića 7, osijek, u roku 30 dana od dana dostave ovog
rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

CA IST

DOSTAYITI:
1. PPK Valpovo d.o.o., Antuna Branka (R!o s povratnicom!)
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