REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
Načelnik
KLASA: 350-01/16-01/6
URBROJ: 2185/05-17-25
Petrijevci, 22. svibnja 2017. godine
Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 83/13, 153/13 i 78/15), članka 31.
stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17) I
članka 43. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/13, 5/14), Općinski načelnik
Općine Petrijevci dana 22. svibnja 2017. godine, d o n o s i
ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci
I.
Načelnik Općine Petrijevci donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci (KLASA: 350-01/16-01/16,
URBROJ: 2185/05-17-13 od 30. siječnja 2015. godine), prema kojoj je Općina Petrijevci provela postupak Ocjene
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Petrijevci.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Petrijevci 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 Petrijevci je:
- usklađenje PPUO Petrijevci sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13),
- usklađenje PPUO Petrijevci sa Prostornim planom Osječko–baranjske županije (“Službeni glasnik
Osječko – baranjske županije” 1/02, 4/10, 3/16, 5/16 i 6/16),
razmatranje pojedinačnih zahtjeva građana za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine
Petrijevci, dostavljenih sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju.
III.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Petrijevci zatražila je mišljenja javnopravnih
tijela navedenih u Prilogu ove Odluke.
Zaprimljena su sljedeća mišljenja:
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i planiranje, (KLASA:
350-02/12-1/19, URBROJ: 345-211-516-2017-6DB od 13.2.2017.) prema kojem nije potrebno
provesti stratešku procjenu utjecaja zahvata na okoliš za III. izmjene i dopune PPUO Petrijevci,
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, (KLASA: 612-07/1758/60,URBROJ: 517-07-2-2-17-2 od 1. ožujka 2017. godine) prema kojem nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja zahvata na okoliš za III. izmjene i dopune PPUO Petrijevci, kao i da su
planirane III. izmjene i dopune PPUO Petrijevci prihvatljive za ekološku mrežu

-

Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Osijek, Prolaz J.Benešića 1, Osijek (Ur.br. OS-0617-083/02(MP) prema kojem nema potrebe za procjenom utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune
PPUO Petrijevci,
Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Europske
avenije 11, Osijek, (KLASA: 351-01/17-02/15, URBROJ: 2158/1-01-14/04-17-3 od 15.3.2017.) prema
kojem nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš za III. izmjene i
dopune PPUO Petrijevci.

U roku određenom za dostavu mišljenja sljedeća javnopravna tijela nisu dostavila svoja mišljenja:
HEP-ODS d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 1a, 31000 Osijek,
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Drinska 8, 31000 Osijek.
IV.
U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš sagledan je mogući utjecaj
planiranih III. izmjena i dopuna PPUO Petrijevci na sastavnice okoliša te je primjenom kriterija za utvrđivanje
vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci, iz
Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17)
i slijedom navedenog mišljenja javnopravnog tijela utvrđeno je da predmetne III. izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Petrijevci neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i prirodu.
Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (“Narodne novine” broj 124/13 i 105/15) područje III. izmjena i dopuna PPUO
Petrijevci se nalazi u području međunarodno važnom za ptice - POP (HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje),
unutar kojeg se nalaze područja važna za divlje svojte i stanišne tipove – POVS (HR2000573 Petrijevci i
HR2001308 Donji tok Drave).
Za Prostorni plan Osječko-baranjske županije proveden je postupak Strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš
u kojem su određeni, opisani i procijenjeni očekivani značajni učinci na okoliš i prema kojoj zahvati koji su
predmet III. izmjena i dopuna PPUO Petrijevci neće izazvati značajni utjecaj na okoliš. Prilikom izrade predmetnih
III. izmjena i dopuna neće biti smanjenja površina šuma i/ili šumskog zemljišta u odnosu na važeći plan.
Slijedom svega prethodno navedenog i s obzirom na to da je već proveden postupak Strateške procjene utjecaja
zahvata na okoliš za prostorni plan višeg reda - izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije,
s kojim i ove izmjene i dopune moraju biti usklađene, te s obzirom na članak 69. Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“ 80/13, 153/13 i 78/15), donesena je odluka da nije potrebno raditi stratešku procjenu za
predmetne izmjene i dopune.
Prilikom realizacije pojedinačnih zahvata provodit će se odgovarajući postupci sukladno posebnim propisima
(zaštita prirode, zaštita okoliša, gospodarenje otpadom, prostorno uređenje, građenje itd.).
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) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“ i na
službenoj internetskoj stranici Općine Petrijevci (www.petrijevci.hr).

Načelnik
Općine Petrijevci:
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