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63. 

 

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti 
okoliša („NN“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 
i 118/18), članka 29. stavka 2. Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš („NN“, br. 3/17) i članka 41. 
Statuta Općine Ernestinovo (“Službeni Statuta 
Općine Ernestinovo (Službeni glasnik broj 
1/13, 4/13, 3/18, 4/18, 4/19 – pročišćeni tekst, 
4/20)), Načelnica Općine Ernestinovo donosi 
 

 

O D L U K U 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš  

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Ernestinovo 

 
I. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Ernestinovo. 
 
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo 
provodi Općina Ernestinovo u suradnji s 
Upravnim odjelom za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske 
županije. 
 

II. 
Prije započinjanja postupka ocjene, Općina 
Ernestinovo ishodila je mišljenje Ureda za 
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša Osječko-baranjske županije, KLASA: 
351-03/20-05/19, URBROJ: 2158/1-01-16/45-
20-2 od 12. kolovoza 2020. godine, prema 
kojem je za III. Izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Općine Ernestinovo obavezno 
provesti Postupak ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja Plana na okoliš. 
 

III. 
Razlozi za donošenje III. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo 
utvrđeni su u Prijedlogu Odluke o izradi III. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Ernestinovo.  
 
U članku 2. Prijedloga Odluke o izradi III. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Ernestinovo navedeni su sljedeći razlozi 
za izradu i donošenje III. Izmjena i dopuna: 
 

1. Proširenje Građevinskog područja 

naselja Divoš za potrebe planiranog 

reciklažnog dvorišta građevinskog 

otpada na kč.br. 1/63 k.o. 

Orlovnjak. 

 
2. Proširenje planiranog reciklažnog 

dvorišta građevinskog otpada 

(kč.br. 1/47 k.o. Orlovnjak) na 

kč.br. 1/48 i 1/63 obje u k.o. 

Orlovnjak. 

 
3. Ukidanje planiranog reciklažnog 

dvorišta građevinskog otpada na 

kč.br. 88/7 k.o. Orlovnjak. 

 
4. Ukidanje Izdvojenog građevinskog 

područja izvan naselja turističko-

rekreacijske zone „Vrbik“ te 

planiranje Izdvojenog 

građevinskog područja izvan 

naselja ugostiteljsko-turističkih i 

sportsko-rekreacijskih sadržaja na 

području stari tok rijeke Vuke kod 

Laslova. 

 
5. Redefiniranje područja primjene 

posebnih mjera uređenja i zaštite. 

 
IV. 

Nositelj izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Ernestinovo je Općina 
Ernestinovo. 
 
Izrađivač Nacrta prijedloga III. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Ernestinovo biti će Zavod za prostorno 
planiranje d.d. Osijek. 
 
Područje obuhvata III. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo 
odnosi se na administrativno teritorijalno 
područje Općine Ernestinovo. 
 
Osnovni cilj i programsko polazište III. Izmjena 
i dopuna Prostornog plana Općine Ernestinovo 
je stvaranje preduvjeta za zadovoljavanje 
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osnovnih i gospodarskih potreba stanovništva 
Općine Ernestinovo. 

V. 
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, 
provode se sukladno odredbama Zakona o 
zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš („Narodne novine“, broj 
03/17) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne 
novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) kako slijedi: 
 
l. Nakon donošenja ove Odluke Općina 
Ernestinovo započinje postupak ocjene. 
2. Općina Ernestinovo će sukladno članku 29. 
Uredbe zatražiti mišljenja tijela i/ili osoba 
određenim posebnim propisima, te tijelima 
jedinica lokalne i regionalne (područne) 
samouprave i drugim tijelima ovisno o 
obuhvatu i drugim značajkama Plana. Rok za 
dostavu mišljenja je 30 dana od dana primitka 
zahtjeva. 
3. Postupak ocjene prihvatljivosti strategija, 
planova i programa za ekološku mrežu koji se 
pripremaju i/ili donose na lokanoj razini 
provodi Upravno tijelo, sukladno Zakonu o 
zaštiti prirode.  
4. Ovisno o potrebi osigurati će se dodatna 
pojašnjenja od tijela koja su dostavila mišljenje. 
5. Razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba 
kojima je upućen zahtjev za mišljenje, te 
utvrditi je li je za navedeni Plan potrebno ili nije 
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 
okoliš.  
6. Pribaviti mišljenje od Ureda za prostorno 
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
Osječko-baranjske županije o provedenom 
postupku ocjene o potrebi strateške procjene.  
7. Donijeti Odluku temeljem dostavljenog 
mišljenja Ureda za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske 
županije. 
8. Informirati javnost o provedenom postupku 
sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša. 
 

VI. 
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo 
prema ovoj Odluci sudjelovati će slijedeća tijela 
i/ili osobe: 
 
1. Upravni odjel za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-

baranjske županije, Trg Lava Mirskog 

1/I, 31000 Osijek. 

2. Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju 

Dravu, Splavarska 2a, 31000 Osijek 

3. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava 

šuma podružnica Osijek, Prolaz J. 

Benešića 1, Odjel za ekologiju i 

uređivanje šuma 

4. Susjedne jedinice lokalne samouprave  

- Općina Antunovac 

- Općina Šodolovci 

- Općina Markušica 

- Općina Tordinci 

 
VI. 

Općina Ernestinovo 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“, broj 64/08), kojima se uređuje 
informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša. 
 

VIII. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
KLASA: 351-03/20-02/1 

URBROJ: 2158/04-02-20-01 

Ernestinovo,  18. kolovoza 2020. 

 
Općinska načelnica 

Marijana Junušić, univ. spec. oec., v.r. 

    

 

64. 

 

 

Načelnica Općine na temelju članka 64. stavak 
3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", 
broj 83/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 30. 
stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne 
novine" broj 3/17) donosi 
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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 Ernestinovo 
 

I. 
Načelnica Općine Ernestinovo donijela je 
odluku o započinjanju postupka ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 
III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Ernestinovo (KLASA:351-03/20-02/1, 
UR.BROJ:2158/04-02-20-01, od 
18.08.2020.god.), prema kojoj je Općina 
Ernestinovo provela postupak Ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš za III. 
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Ernestinovo. 
 
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene 
utvrđeno je da III. Izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Općine Ernestinovo neće imati 
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i da su 
prihvatljive za ekološku mrežu, temeljem čega 
se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku 
procjenu utjecaja na okoliš. 
 

II. 
Sadržaj III. ID PPUO Ernestinovo obuhvaća 
sljedeće: 
 

6. Proširenje Građevinskog područja 

naselja Divoš za potrebe planiranog 

reciklažnog dvorišta građevinskog 

otpada na kč.br. 1/63 k.o. 

Orlovnjak. 

 
7. Proširenje planiranog reciklažnog 

dvorišta građevinskog otpada 

(kč.br. 1/47 k.o. Orlovnjak) na 

kč.br. 1/48 i 1/63 obje u k.o. 

Orlovnjak. 

 
8. Ukidanje planiranog reciklažnog 

dvorišta građevinskog otpada na 

kč.br. 88/7 k.o. Orlovnjak. 

 
9. Ukidanje Izdvojenog građevinskog 

područja izvan naselja turističko-

rekreacijske zone „Vrbik“ te 

planiranje Izdvojenog 

građevinskog područja izvan 

naselja ugostiteljsko-turističkih i 

sportsko-rekreacijskih sadržaja na 

području stari tok rijeke Vuke kod 

Laslova. 

 
10. Redefiniranje područja primjene 

posebnih mjera uređenja i zaštite. 

 
Osnovni cilj i programsko polazište III. Izmjena 
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Ernestinovo je stvaranje preduvjeta za 
zadovoljavanje osnovnih i gospodarskih 
potreba stanovništva Općine Ernestinovo. 
 

III. 
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog 
utjecaja na okoliš, Općina Ernestinovo zatražila 
je mišljenja tijela i/ili osoba navedenih u Prilogu 
ove Odluke. 
 
U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća 
mišljenja : 
 
5. Upravni odjel za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-

baranjske županije, Trg Lava Mirskog 

1/I, 31000 Osijek. 

6. Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju 

Dravu, Splavarska 2a, 31000 Osijek 

7. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava 

šuma podružnica Osijek, Prolaz J. 

Benešića 1, Odjel za ekologiju i 

uređivanje šuma 

 
Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica 
Osijek, Osijek, (KLASA: OS-10-651, 
URBROJ:O2-00-06/01-20-06 od 
10.09.2020.god.), dale su mišljenje da nije 
potrebno provesti postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo. 
 
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, 
Osijek, (KLASA:350-02/10-01/0001057, 
URBROJ:374-22-1-20-9 od 28.09.2020.god.), 
dale su mišljenje da nije potrebno provesti 
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš 
za III. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Općine Ernestinovo. 
 
Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske 
županije, Osijek (KLASA:351-03/20-05/19, 
URBROJ:2158/1-01-16/47-20-6 od 23. rujna 
2020. god.), dao je mišljenje da nije potrebno 
provesti postupak strateške procjene utjecaja na 
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okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za 
ekološku mrežu, budući da su III. Izmjene i 
dopune Prostornog plana uređenja Općine 
Ernestinovo takve prirode da se ne očekuju 
značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša 
te da su II. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Općine Ernestinovo prihvatljive za 
ekološku mrežu.  
 
Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske 
županije je nakon provedenog postupka ocjene 
o potrebi strateške procjene dao mišljenje, 
KLASA: 351-03/20-05/19, URBROJ: 2158/1-
01-16/47-20-8 od 14. listopada 2020., da je 
postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUO 
Ernestinovo proveden sukladno Zakonu o 
zaštiti okoliša i Uredbi te da je dostavljeni 
prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da nije 
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 
okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Općine Ernestinovo, u skladu s 
mišljenjem nadležnog upravnog tijela koje je u 
njemu sudjelovalo.  
 

IV. 
Značajke planiranih III. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo 
su takve da se uz primjenu zakonom propisanih 

mjera zaštite, ne očekuje značajniji negativni 
utjecaj na sastavnice okoliša ili dodatno 
značajnije kumulativno opterećenje okoliša. 
 
Prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 
105/15) na području Općine Ernestinovo nema 
područja ekološke mreže.  
 

V. 
Općina Ernestinovo 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. 
 
    
 
KLASA: 350-04/20-03/1 
URBROJ: 2158/04-02-20-1 
Ernestinovo, 16. listopada 2020. 

 

Općinska načelnica 
Marijana Junušić, univ. spec. oec., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaje: Općina Ernestinovo 

Za izdavača: Općina Ernestinovo 

Grafička priprema i tisak: Općina Ernestinovo 


