Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13 od 9. studenoga 2017.

Na temelju članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 34. stavka 1. točke 27. Statuta Grada
Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i
11/13-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Osijeka 7. studenoga 2017., donosi
ODLUKU
o neprovođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za
Strategiju razvoja urbane aglomeracije Osijek 2016.-2020.
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na
okoliš za Strategiju razvoja urbane aglomeracije Osijek 2016.-2020. (u daljnjem tekstu:
Strategija), s obzirom da je utvrđeno da Strategija nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.
II.

RAZLOZI ZA IZRADU STRATEGIJE
Članak 2.

-

III.

Razlozi za izradu i donošenje Strategije su sljedeći:
obveza njezina donošenja utvrđena člankom 15. Zakona o regionalnom razvoju
Republike Hrvatske
utvrđivanje politike regionalnog razvoja kojom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja
urbane aglomeracije Osijek kroz temeljni strateški dokument
utvrđivanje smjera planiranja razvoja, načina ostvarenja razvoja te potrebe svih
subjekata i skupina u društvu unutar urbane aglomeracije Osijek
planiranje razvojnih potreba i potencijala područja u poticanju održivog urbanog
razvoja
definiranje ključnih problema u području društva, gospodarstva i urbanog okruženja
korištenja bespovratnih sredstava za realizaciju razvojnih programa od javnog interesa
unutar urbane aglomeracije Osijek temeljem mehanizma integriranih teritorijalnih
ulaganja u programskom razdoblju 2015.-2020.
OBUHVAT STRATEGIJE
Članak 3.

Odlukom o ustrojavanju urbane aglomeracije Osijek (Klasa: 011-01/15-02/4, Urbroj:
538-06-1-2/016-15-8 od 24. studenoga 2015.) utvrđen je obuhvat Strategije s administrativnim
granicama sljedećih jedinica lokalne samouprave:
1.
Grad Osijek
2.
Grad Belišće
3.
Grad Valpovo
4.
Općina Antunovac
5.
Općina Bilje
6.
Općina Bizovac
7.
Općina Čeminac
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Općina Čepin
Općina Darda
Općina Erdut
Općina Ernestinovo
Općina Kneževi Vinogradi
Općina Koška
Općina Petrijevci
Općina Punitovci
Općina Šodolovci
Općina Tordinci
Općina Vladislavci
Općina Vuka.

IV.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA STRATEGIJE
Članak 4.

U sklopu izrade Strategije potrebno je ostvariti sljedeće strateške ciljeve:
Povećati kvalitetu života stanovnika urbane aglomeracije
Stvoriti pozitivno okruženje za razvoj gospodarstva
Uspostaviti čisto, energetski učinkovito i povezano urbano okruženje.
Programska polazišta na kojima se temelji izrada i provedba Strategije kao rezultat
zajedničkog strateškog planiranja tijekom izrade Strategije je stvaranje pretpostavki za daljnji
razvoj područja koja uključuju gospodarski, ekološki, klimatski i društveni aspekt, a integrira
potrebe lokalnih zajednica s područja aglomeracije vodeći računa o povezivanju grada sjedišta
s okolnim prostorom.
1.
2.
3.

V.

RADNJE KOJE SU PROVEDENE U POSTUPKU OCJENE O POTREBI
STRATEŠKE PROCJENE
Članak 5.

S ciljem utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Strategije, na temelju
kriterija utvrđenih u Prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) (u daljnjem tekstu: Uredba), Upravni odjel za
programe i projekte Europske unije i gospodarstvo Grada Osijeka je od sljedećih tijela
određenih posebnim propisima zatražio da u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva dostave
svoje mišljenje:
1.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,
Zagreb
2.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo
gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb
3.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj
i zaštitu tla, zraka i mora, Radnička cesta 80, Zagreb
4.
Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200 a, Zagreb
5.
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, Zagreb
6.
Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Osijeku za područje Osječko-baranjske
županije, Kuhačeva 27, Osijek
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7.
8.
9.
10.
11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada
Vukovara 78, Zagreb
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju,
Franje Krežme 1, Osijek
Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i
prirode, Ribarska 1/II, Osijek
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek
Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Osijek, Julija Benešića 1, Osijek.
U otvorenom roku od 30 dana zaprimljena su mišljenja sljedećih tijela:
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu sa sjedištem u Osijeku (KLASA: 35103/17-01/0000147, URBROJ: 374-22-4-17-2 od 12. travnja 2017.) - za izradu Strategije
nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš
Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i
prirode (KLASA: 351-01/17-02/44, URBROJ: 2158/1-01-14/04-17-2 od 12. travnja
2017.) - za Strategiju nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj
i zaštitu zraka, tla i mora (KLASA: 351-01/17-02/175, URBROJ: 517-06-1-1-2-17-2 od
12. travnja 2017.) - nisu nadležni za lokalnu razinu
Ministarstvo zdravstva (KLASA: 351-03/17-01/23, URBROJ: 534-07-1-1-2/2-17-0002
od 29. ožujka 2017.) - nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
Strategiju
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/1758/110, URBROJ: 517-07-2-2-17-4 od 10. travnja 2017.)
1. za planiranu Strategiju ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena
područja) i
2. planirana Strategija prihvatljiva je za ekološku mrežu
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo
gospodarenje otpadom (KLASA: 351-03/17-04/492, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-2 od
24. travnja 2017.) - nisu nadležni za lokalnu razinu
Ministarstvo poljoprivrede (KLASA: 351-03/17-01/43, URBROJ: 525-07/0377-17-2
od 20. ožujka 2017.) - nisu nadležni za lokalnu razinu
Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Osijek (Ur.br. OS-06-17-163/02 od 24. ožujka
2017.) - nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju
Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Osijeku za područje Osječko-baranjske
županije, Kuhačeva 27, Osijek (KLASA: 023-03/16-01/0066, Ur. Broj: 532-04-0205/08-01-08 od 7. travnja 2017.) - mišljenja je kako je potrebno provesti postupak
Studije utjecaj na okoliš, a što je potpuno drugi postupak u odnosu na stratešku procjenu
utjecaja na okoliš. Nadležno tijelo Osječko-baranjske županije, Upravni odjel za
prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode je dalo mišljenje da nije potrebno provesti
postupak strateške procjene utjecaja strategije na okoliš sukladno Uredbi. Nastavno na
iskazano mišljenje projektni prijedlozi koji se odnose na prostor ili objekte zaštićene
baštine navedenih u predmetnoj strategiji u postupcima prijave na raspoložive fondove
morati će imati suglasnost Ministarstva kulture i prilikom prijave poštivati zadane im
uvjete.
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Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju
i Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine u otvorenom roku nisu dostavili svoja
mišljenja te se smatra da nemaju posebnih zahtjeva glede obveze provođenja strateške procjene
utjecaja na okoliš u svezi izrade Strategije.
Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za
navedenu strategiju i temeljem zaprimljenih mišljenja navedenih u ovom članku da nije
potrebno provesti stratešku procjenu smatra se da je izrada i donošenje ove strategije takvog
karaktera da ne povećava opasnost od štetnog utjecaja na okoliš, osobito u pogledu:
prekograničnog utjecaja na okoliš, rizika za ljudsko zdravlje ili okoliš, prekoračenja standarda
kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti. Isto tako, izrada i donošenje strategije nisu u
suprotnosti s promicanjem ciljeva održivog razvitka.
Članak 6.
O ovoj odluci nadležni upravni odjel (Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo,
komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu) obavijestit
će javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i
Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite
okoliša („Narodne novine“ br. 64/08).
VI.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Grada Osijeka te na službenoj internetskoj stranici Grada Osijeka.
KLASA: 910-04/16-01/25
URBROJ: 2158/01-02-17-22
Osijek, 7. studenoga 2017.
Gradonačelnik
Ivan Vrkić, dipl.iur., v.r.

