REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEĈKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEMELJCI
OPĆINSKI NAĈELNIK
KLASA: 350-02/17-01/01
URBROJ: 2121/07-02/17-24
Semeljci, 09. sijeĉnja 2017. godine
Na temelju ĉlanka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 83/13 i
78/15), ĉlanka 23. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
("Narodne novine" broj 64/08) te ĉlanka 58. Statuta Općine Semeljci (Službeni glasnik
Općine Semeljci, broj 2/13) Općinski naĉelnik Općine Semeljci donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Semeljci
I.
Naĉelnik Općine Semeljci donio je Odluku o zapoĉinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana ureĊenja Općine
Semeljci (KLASA: 350-02/16-01/01, URBROJ: 2121/07-2/16-1846 od 26. kolovoza 2016.
godine), prema kojoj je Općina Semeljci provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana ureĊenja Općine Semeljci.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrĊeno je da predmetne II. Izmjene i dopune
Prostornog plana ureĊenja Općine Semeljci neće imati vjerojatno znaĉajan utjecaj na okoliš,
temeljem ĉega se utvrĊuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
II.
Predmet II.Izmjena i dopuna PPUO Semeljci je ucrtavanje alternativnog pravca odvodnje
izmeĊu dva naselja, planiranje lokacije reciklažnog dvorišta lokalnog znaĉaja, promjena
maksimalnog dopuštenog broja uvjetnih grla unutar gospodarske zone (s 50 na 100, odnosno
230 uvjetnih grla za piliće (brojleri), definiranje znaĉajnijih trasa biciklistiĉkih staza na
prostoru općine, unošenje korekcija temeljem zahtjeva javnopravnih tijela:
- ucrtavanje vanjske granice neureĊenog inundacijskog podruĉja uz lijevu i desnu obalu
potoka Perić sukladno odluci nadležnog Ministarstva,
- ucrtavanje vodoopskrbnog cjevovoda u kategoriju ostali vodoopskrbni cjevovodi od
izvorišta vode-crpilišta Semeljci do zapadne granice općine,
-korigiranje sustava odvodnje općine Semeljci na naĉin da se pojedinaĉni sustavi odvodnje
spajaju u jedinstveni sustav odvodnje s zajedniĉkim ureĊajem za proĉišćavanje uz naselje
Semeljci kao prvom fazom razvoja sustava odvodnje,
- u tekstu plana, odredbama za provoĊenje i kartografskim prikazima zamijenjen je naziv
željezniĉke pruge u skladu s Odlukom o razvrstavanju željezniĉkih pruga (NN 3/14), i
korigiranje Odredbi za provoĊenje vezanih za željezniĉku prugu,
- kartografski prikaz na kome su prikazane elektroniĉke komunikacije sukladno smjernicama
HAKOM-a usklaĊuje se s Prostornim planom Osjeĉko-baranjske županije na naĉin da se

ukidaju dva podruĉja za izgradnju samostojećih antenskih stupova jer su na tim prostorima
izgraĊeni samostojeći antenski stupovi, a koji su naznaĉeni u planu,
te smanjenje gospodarske namjene oznaĉene unutar graĊevinskog podruĉja naselja Vrbica na
kĉ.br. 183/4 s obzirom da je na predmetnoj graĊevnoj ĉestici izgraĊena obiteljska stambena
graĊevina.. Umjesto dosadašnje gospodarske namjene na kĉ.br. 183/4 površine 530 m2
planom se definira izgraĊeni dio graĊevinskog podruĉja naselja.
Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje prostornih uvjeta za realizaciju planiranih
sadržaja na podruĉju Općine Semeljci.

III.
U cilju utvrĊivanja vjerojatno znaĉajnog utjecaja na okoliš, Općina Semeljci zatražila je
mišljenja tijela i/ili osoba navedenih u Prilogu ove Odluke.
U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja :
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, (KLASA:612-07/16-58/304, URBROJ:517-07-2-2-16-4
od 26.rujna 2016.god.), dalo je mišljenje da ne treba provesti postupak strateške procjene
utjecaja na okoliš, te da su predmetne izmjene i dopune prihvatljive za ekološku mrežu.
Hrvatske vode, VGO za Dunav i Donju Dravu, Osijek (KLASA:350-02/16-01/195,
URBROJ:374-22-4-16-4 od 7.rujna 2016.god.) dale su mišljenje da nije potrebno provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osjeĉko-baranjske županije, Osijek
(KLASA:350-01/16-01/1, URBROJ:2158/1-01-12-16-2 od 12.rujna 2016. god.) dao je
mišljenje da za II. Izmjene i dopune PPUO Semeljci nije potrebno provesti postupak strateške
procjene utjecaja na okoliš.
Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osjeĉko-baranjske županije,
Osijek (KLASA:351-01/16-02/147, URBROJ:2158/1-01-14/04-16-3 od 1.prosinca 2016.god.)
dao je mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Svoje mišljenje nisu dostavili: Općina Viškovci, 31401 Viškovci, Omladinska ulica 23 i
Općina Vladislavci, 31404 Vladislavci, Kralja Tomislava 141, te se prema ĉlanku 70. stavak
2. Zakona o zaštiti okoliša, ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u roku od 30 dana od dana
primitka zahtjeva, smatra da nema potrebe za strateškom procjenom II.Izmjena i dopuna
PPUO Semeljci.
Nakon provedenog postupka Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode
Osjeĉko-baranjske županije, Osijek (KLASA:351-01/16-02/213, URBROJ:2158/1-01-14/0416-2 od 30.prosinca 2016.god.) dao je mišljenje da je postupak ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune PPUO Semeljci proveden sukladno zakonu
o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08),
te da je tekst prijedloga Odluke kojom se utvrĊuje da za II. Izmjene i dopune PPUO Semeljci
nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš u skladu s mišljenjem nadležnih
tijela koja su u postupku sudjelovala.
IV.
Razlozi pokretanja II.Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Semeljci je stvaranje
prostornih uvjeta za realizaciju planiranih sadržaja.

Znaĉajke planiranih sadržaja u okviru II.Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine
Semeljci su takve da se ne oĉekuje znaĉajniji negativni utjecaj na sastavnice okoliša ili
dodatno znaĉajnije opterećenje okoliša.
Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“ broj 124/13 i 105/15) na podruĉju Općine
Semeljci nema podruĉja ekološke mreže. Na temelju mišljenja Uprave za zaštitu prirode
planirane II.Izmjene i dopune predmetnog plana prihvatljive su za ekološku mrežu.
V.
Općina Semeljci 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 broj 64/08) kojima se ureĊuje
informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku Općine
Semeljci.

Općinski naĉelnik
Grga Lonĉarević, v.r.

Prilog:
- Popis tijela i/ili osoba odreĊenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, 10000 Zagreb,
Radniĉka cesta 80
Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osjeĉko-baranjske
županije, 31000 Osijek, Ribarska1/II
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osjeĉko-baranjske županije, 31000
Osijek, Trg A. Starĉevića 1,
Hrvatske vode, VGO za Dunav i Donju Dravu, 31000 Osijek, Splavarska 2a
Općina Viškovci, 31401 Viškovci, Omladinska ulica 23
Općina Vladislavci, 31404 Vladislavci, Kralja Tomislava 141

