
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO BARANJSKA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 

KLASA: 350-02/20-01/04                                                                    

URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-07   

Kneževi Vinogradi, 27.10.2020 

 

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 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 03/17), i  članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni 3/13, 3/18, 

3/20) Načelnik Općine Kneževi Vinogradi donosi: 

 

 

O D L U K U 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  

VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi 

 

I. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi. 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi provodi Općina Kneževi Vinogradi u 

suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-

baranjske županije. 

 

II. 

Prije započinjanja postupka ocjene, Općina Kneževi Vinogradi ishodila je mišljenje Upravnog 

odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije 

(KLASA: 351-03/20-05/22, URBROJ: 2158/1-01-16/48-20-3 od 14. listopada 2020),  prema 

kojem je za  VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi 

potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. 

 

III. 
Razlozi VI.Izmjena i dopuna PPUO Kneževi Vinogradi su sljedeći: 

 

1.     Korekcija građevinskog područja naselja Kamenac (proširenje na k.č.br. 664/1 i po 

potrebi odgovarajuće smanjenje na drugoj lokaciji) te određivanje športsko-rekreacijske 

namjene, 

2. Formiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke 

namjene (punkta na k.č.br. 433/7 k.o. Kneževi Vinogradi), lokacija između građevinskih 

područja Kneževi Vinogradi i Suza 

3. Formiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke 

namjene (punkta na lokaciji sjeverno od građevinskog područja naselja Kamenac- toponim 

Franjin Breg), 

4.   Korekcija Odredbi za provedbu PPUO Kneževi Vinogradi sukladno zahtjevima Općine. 

 

IV. 



Nositelj izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi je 

Općina Kneževi Vinogradi. 

Prostorni obuhvat VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi 

je administrativno područje Općine Kneževi Vinogradi. 
Ciljevi izrade VI. Izmjena i dopuna PPUO Kneževi Vinogradi su stvaranje prostornih uvjeta za 

razvitak Općine. 

 

V. 

Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi 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 Kneževi Vinogradi započinje postupak ocjene. 

2. Općina Kneževi Vinogradi 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. U Prilogu III. 

Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne Novine" 

broj 3/17) naveden je način pojedinačnih ispitivanja i kriterija za utvrđivanje vjerojatno 

značajnog utjecaja plana i programa na okoliš. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana 

primitka zahtjeva. 

3. Zahtjev za davanjem mišljenja se obavezno dostavlja Upravnom odjelu za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, radi utvrđivanja mogućih 

značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže 

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 Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Osječko-baranjske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene.  

7. Donijeti Odluku temeljem dostavljenog mišljenja Upravnog odjela 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 VI. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi prema ovoj Odluci sudjelovati će 

slijedeća tijela i/ili osobe: 

1.  Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske   

županije, Europske avenije 11, 31000 Osijek, 

2.   Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu Osijek,  

      Splavarska ulica 2a, 31 000 Osijek, 

3.   Hrvatske šume d.o.o.Zagreb, Uprava šuma podružnica Osijek, Julija Benešića 1, 3100 

Osijek,  

4.   Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir, 

5.   Općina Bilje, Kralja Zvonimira 1b, 31327 Bilje, 



6.   Općina Čeminac, Ulica Matije Gupca 1, 31325 Čeminac, 

7.   Općina Draž, Braće Radića 58, 31305 Draž 

8.   Općina Popovac, Ulica Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac. 

 

VII. 

Općina Kneževi Vinogradi 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, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi“ i na službenim mrežnim stranicama Općine Kneževi Vinogradi. 

 

 

 

 

           

                                                                                                              Općinski načelnik  

                                                                                                        Vedran Kramarić mag.iur. 

 

                                                                                                           ___________________ 


