
 

 

        REPUBLIKA  HRVATSKA       

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA PETRIJEVCI 

                 Načelnik 
 
KLASA: 350-01/19-01/10 

URBROJ: 2185/05-20-12 
Petrijevci, 10. kolovoza 2020.  
 

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 83/13, 153/13, 78/15, 

12/18, 118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš ("Narodne novine" broj 3/17) i članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine 

Petrijevci“ broj 1/18), načelnik Općine Petrijevci dana 10. srpnja 2020. godine,  d o n o s i 
 
 

ODLUKU 
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš  

za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci 

 

 
I. 

Načelnik Općine Petrijevci donio je dana 26. svibnja 2020. godine Odluku o započinjanju postupka 

ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 5/20), prema kojoj je Jedinstveni upravni 

odjel Općine Petrijevci proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. 

izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 

6/17-pročišćeni tekst – u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana). 
 
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da se provedbom Izmjena i dopuna Plana 
može isključiti vjerojatnost značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša kao i na ciljeve 
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te za iste nije potrebno provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš niti postupak Glavne ocjene. 
 

II. 
Predmet IV. izmjena i dopuna PPUO Petrijevci je: 
-  izmjena dijela Odredbi za provedbu Plana kojim je propisan broj i površina gospodarsko-

poljoprivrednih građevina bez izvora zagađenja koje se mogu graditi  na građevnoj čestici obiteljske 
stambene građevine, kao što je to već propisano Urbanističkim planom uređenja naselja Petrijevci 
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 6/04, 6/08, 7/18 i 4/19-pročišćeni tekst); 

-  detaljnije lociranje i propisivanje uvjeta za uređenje već prije planiranih sportskih pristaništa (članak 
128a. Odredbi za provedbu) 

- Planom će se preispitati mogućnost planiranja zahvata u prostoru za robinzonski smještaj na k.č.br. 
372/1, 371/1, 371/2, 371/3, k.o. Satnica; 

- izmjene i dopune u skladu s pristiglim inicijativama temeljem obavijesti o izradi, pri čemu će CPA 
preuzeti samo ona rješenja koja su u skladu s važećim zakonskim propisima te ako pojedinačno ili 
kumulativno nemaju moguć značajan utjecaj na okoliš i ekološku mrežu;  



 

- usklađivanje Plana s odredbama Zakona o prostornom uređenju i odredbama ostalih zakona i 
propisa  koji imaju utjecaja na prostorno uređenje;  

- izmjene i dopune Plana u skladu s podacima, planskim smjernicama odnosno propisanim  
dokumentima koje dostave javnopravna tijela propisana posebnim propisima;  

- izmjene i dopune u skladu s prihvaćenim primjedbama pravnih i fizičkih osoba tijekom javne 
rasprave. 

 
III. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci 

zatražio je mišljenja javnopravnih tijela ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u točki VI. 
Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci.  

 
U zakonskom roku dostavljena su sljedeća mišljenja: 

- Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
Trg A.Starčevića 2, Osijek, KLASA: 351-03/20-05/9, URBROJ: 2158/1-01-16/48-20-4 od 15. 
srpnja 2020. godine, zaprimljeno 16. srpnja 2020. godine, koje obuhvaća i mišljenje 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, KLASA: 612-07/20-
38/537,URBROJ: 517-07-20-3 od 13. srpnja 2020. godine u kojem se navodi da se uz primjenu 
mjera zaštite okoliša i prirode iz važećeg plana ne očekuju značajni negativni utjecaji na 
sastavnice okoliša i područje očuvanja prirode. Mišljenja su da nije potrebno provesti stratešku 
procjenu utjecaja na okoliš i da su izmjene i dopune Plana prihvatljive za ekološku mrežu uz 
obvezu provedbe postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za planirane zahvate 
izgradnje pristaništa, a u tekstualne odredbe Plana koje se odnose na njih, nadopuniti da nije 
dozvoljeno graditi pristaništa na način da se uništavaju strme obale pogodne za gniježđenje 
bregunica i vodomara. 
 

- Hrvatske Vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, 
KLASA: 350-02/11-01/0000472, URBROJ: 374-22-1-20-7 od 21. srpnja 2020. godine, 
zaprimljeno 27. srpnja 2020. u kojem se navodi da su Hrvatske vode svoj Zahtjev za dopunu 
Odredbi za provođenje dostavile dopisom KLASA: 350-02/18-01/0000329, URBROJ: 374-22-1-
20-3 od 5. veljače 2020. (potrebno uvažiti da planirani zahvati na rijeci Vučici  moraju biti 
izvedeni na način da ne utječu na vodni režim) te smatraju da za izradu Izmjena i dopuna Plana 
nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

 

IV. 
U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, a imajući u vidu obuhvat 

i karakteristike predmetnih Izmjena i dopuna Plana, analizom kriterija za utvrđivanje vjerojatno 

značajnog utjecaja na okoliš propisanih Prilogom III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja  strategije, 

plana i programa na okoliš i slijedom pribavljenih  mišljenja tijela utvrđeno je da provedba  Izmjena  i 

dopuna Plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te za istu nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na okoliš. 
 
Na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana nalaze se područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj 
mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, 
broj 80/19), Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000573 Petrijevci, 
HR2001308 Donji tok Drave i Područje očuvanja značajno za vrste (POP) HR1000016 Podunavlje i 
Donje Podravlje te nakon nadopune tekstualnih odredbi navedenih u točki III. Ove Odluke, Izmjene i 
dopune Plana prihvatljive su za ekološku mrežu i nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene. 
 



 

V. 
Općina Petrijevci 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“ 64/08). 
 

VI. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Petrijevci“, na oglasnim pločama u Petrijevcima i Satnici te na službenoj internetskoj stranici Općine 
Petrijevci (www.petrijevci.hr). 
 
 

Načelnik   
       Općine Petrijevci: 

                     Ivo Zelić, dipl.ing., v.r. 

http://www.petrijevci.hr/


 

 
Popis tijela i osoba od kojih je  zatraženo mišljenje: 
 
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička  cesta 80, 10000 

Zagreb putem Upravnog odjela Osječko-baranjske županije putem 
2.  Osječko-baranjske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg 

A.Starčevića 2, 31000 Osijek 
3.  Hrvatske vode, VGI za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2, 31000 Osijek 
 
 


