
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 34. stavka 1. točke 28. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 12/17, 2/18, 2/20, 3/20, 4/21 i 5/21-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Osijeka 8. veljače 2023., donosi  O D L U K U  o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Osijeka  Članak 1.  Donošenjem ove odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUGO-a). Izrada Izmjena i dopuna PPUGO-a započela je donošenjem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18/22). Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna PPUGO-a provodi Grad Osijek u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije.  Članak 2.  Nositelj izrade Izmjena i dopuna PPUGO-a i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Osijeka. Izrađivač Izmjena i dopuna PPUGO-a je PLANIMETAR d.o.o., Pučki 75, Gornji Dragonožec.   Članak 3.  Razlog izrade Izmjena i dopuna PPUGO-a je prilagođavanje uvjeta izgradnje unutar gospodarskih zona temeljem specifičnih potreba korisnika prostora, s ciljem daljnjeg razvoja gospodarskih zona. Intenziviranjem interesa za aktiviranje gospodarskih zona pokazala se potreba za preispitivanjem odredbi za provedbu i kriterija koji se odnose na propisane normative za izračun potrebnog broja parkirališnih mjesta za zgrade gospodarske namjene. Parkirališta izgrađena sukladno trenutno važećim normativima pokazala su se prevelikima i neiskorištenima, a uz to izrazito negativno utječu na mikroklimu neposredne okoline. Budući da se radi o zonama gospodarske namjene unutar kojih prometuju vozila većih dimenzija i većih radijusa skretanja, potrebno je sagledati zone u svim prometnim segmentima - prilagoditi odredbe kojima se propisuju dimenzioniranje i projektiranje kolnih pristupa potrebama pojedinih gospodarskih djelatnosti unutar zona gospodarske namjene (veći broj kolnih pristupa čestici i veće širine kolnih pristupa s adekvatno projektiranim lepezama) kao i proanalizirati prometna rješenja unutar zona te na temelju tih analiza propisati minimalne širine kolnika. Neadekvatno pozicioniranje stajališta javnog prijevoza također se pokazalo kao problem, što dovodi u pitanje ispunjavanje svrhe javnog prijevoza. U postupku izmjene i dopune plana potrebno je također razmotriti mogućnost propisivanja obaveze upotrebe alternativnih izvora energije za potrebe građevina i proizvodnih procesa unutar zona gospodarske namjene jer je uočen veliki neiskorišteni potencijal zona u tom smislu.    Članak 4.  Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna PPUGO-a Grada Osijeka odnose se na utvrđene razloge iz prethodne točke. Osnovni cilj ovih izmjena i dopuna PPUGO-a je poticanje razvoja gospodarstva unutar planiranih gospodarskih zona. 



Da bi se potaknuo i podržao razvoj gospodarstva unutar planiranih gospodarskih zona potrebno je prilagoditi uvjete izgradnje unutar gospodarskih zona temeljem specifičnih potreba korisnika prostora.  Članak 5.  Obuhvat Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka istovjetan je obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/05, 5/09, 17A/09-ispr., 12/10, 12/12, 20A/18 i 8A/19-pročišćeni tekst). Izmjene i dopune PPUGO-a planirane su u tekstualnom i grafičkom dijelu.  Članak 6.  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“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i odredbama posebnih propisa iz područja na kojeg se Izmjene i dopune PPUGO-a odnose i to sljedećim redoslijedom provedbe: 1. Grad Osijek, sukladno odredbi iz članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PPUGO-a donošenjem ove odluke. 2. Grad Osijek je dužan pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u članku 7. ove odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja, Grad Osijek dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke. 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Izmjena i dopuna PPUGO-a Grada Osijeka na okoliš, iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja  strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), tijela i/ili osobe daju mišljenje o potrebi strateške procjene, te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Gradu Osijeku. 4. Ukoliko Grad Osijek ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom koja je dostavila mišljenje iz točke 2. ovog članka.  5. Grad Osijek dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti Izmjena i dopuna PPUGO-a Grada Osijeka za ekološku mrežu. 6. Ako Ministarstvo gospodarstva isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Izmjena i dopuna PPUGO-a na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, daje mišljenje da su Izmjene i dopune PPUGO-a prihvatljive za ekološku mrežu. 7. Ako Ministarstvo gospodarstva ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Izmjena i dopuna PPUGO-a na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene, što znači da se obvezno provodi i postupak strateške procjene. 8. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Grad Osijek potvrđuje da za Izmjene i dopune PPUGO-a koji je u izradi „jest potrebno“ ili „nije potrebno“ provesti postupak strateške procjene, Grad Osijek je dužan o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje županijskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša (Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije), pri čemu je dužan dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene. 9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune PPUGO-a imaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17). 



10. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune PPUGO-a nemaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o planu i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu. 11. O odluci iz točke 9. i 10. Grad Osijek informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08).  Članak 7.  U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PPUGO-a prema ovoj odluci sudjelovat će sljedeća tijela i osobe: - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za klimatske aktivnosti, Radnička cesta 80, Zagreb - Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200 a, Zagreb - Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, Franje Krežme 1, Osijek - Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Lava Mirskog 1/I, Osijek - Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu sa sjedištem u Osijeku, Splavarska 2a, Osijek - Općina Antunovac, Jedinstveni upravni odjel, Braće Radića 4, Antunovac - Općina Bilje, Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje, Kralja Zvonimira 1b, Bilje.  Članak 8.  Grad Osijek dužan je informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.  Članak 9.  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na Oglasnoj ploči Grada Osijeka te na službenoj internetskoj stranici Grada Osijeka.  KLASA: 350-03/22-01/13 URBROJ: 2158-1-02-23-22 Osijek, 8. veljače 2023.   GRADONAČELNIK  Ivan Radić, mag.oec., v.r. 


