
 
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 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", broj 03/17) i članka 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik" broj 
1/21.),  Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, dana 18.03.2021. godine, donio je: 
 

ODLUKU 
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  

za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Donjeg Miholjca  
 
 

I. 
(1) Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Donjeg Miholjca (u daljem tekstu IV. 
izmjene i dopune PPUG-a Donjeg Miholjca).  

(2) Izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donjeg Miholjca započela je 
donošenjem Odluke o izradi koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca 19. veljače 2021. 
godine (objava: "Službeni glasnik", broj 01/21). 
 

II. 
(1) Nositelj izrade IV. izmjena i dopuna PPUG-a Donjeg Miholjca i tijelo nadležno za provođenje 

postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca. 

(2) Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune 
PPUG-a Donjeg Miholjca provodi Grad Donji Miholjac u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno 
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko - baranjske županije. 
 

III. 
(1) Razlozi za izradu i donošenje IV. izmjena i dopuna PPUG-a Donjeg Miholjca utvrđeni su 

člankom 4. Odluke o izradi i uključuju: 
- usklađenje s izmjenama Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na 

području Osječko - baranjske županije ("Županijski glasnik", broj 02/03, 04/12, 04/17, 
02/18, 10/18 i 11/20), te Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije 
Donji Miholjac i Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije 
Magadenovac ("Županijski glasnik", broj 11/20), odnosno projektima Sustava odvodnje 
aglomeracije Rakitovica, Sustava odvodnje aglomeracije Sveti Đurađ i Sustava odvodnje 
aglomeracije Viljevo (veza na sustav Donjeg Miholjca) - inicijativa: Upravni odjel za 
poljoprivredu Osječko - baranjske županije; 

- usklađenje sa projektima za Sustav navodnjavanja Miholjački Poreč i Sustav 
navodnjavanja Miholjac - Viljevo (dio na području Grada Donjeg Miholjca) - inicijativa: 
Upravni odjel za poljoprivredu Osječko - baranjske županije; 

- usklađenje sa projektom izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Krunoslavje (spoj na 
vodoopskrbni cjevovod Golinci) - inicijativa: Miholjački vodovod d.o.o.; 

- ukidanje obaveze izrade UPU-a izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Hobođ - 
Stara Drava i propisivanje uvjeta gradnje neposrednom provedbom PPUG-a u skladu s 
člankom 76. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) - 
inicijativa: Dinko Mikičić iz Donjeg Miholjca i Andrea Krušec iz Donjeg Miholjca; 

- preispitivanje mogućnosti planiranja eksploatacijskog polja ciglarske i keramičke gline na 
kčbr. 347, 352/1 i 355 k.o. Radikovci u skladu sa člankom 172. stavak 2. Prostornog plana 
Osječko - baranjske županije - inicijativa Mihael Gazdek iz Radikovaca; 

- izmjene dijela Odredbi za provedbu kojima na kčbr. 1116/10 k.o. Donji Miholjac 
omogućava dogradnja skladišta visine 15,0 m i proširenje postojeće zgrade do 1,0 m od 
regulacijskog pravca - inicijativa: Kanaan d.o.o. iz Donjeg Miholjca; 

- usklađenje sa Prostornim planom Osječko - baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 
01/02, 04/10, 03/16, 05/16, 06/16, 05/20 i 07/20 - pročišćeni tekst) - obaveza iz članka 
61. Zakona o prostornom uređenju; 



- usklađenje sa zahtjevima, podacima i planskim smjernicama koje temeljem članka 90. 
Zakona o prostornom uređenju dostave nadležna javnopravna tijela. 

(2) IV. izmjenama i dopunama nije obuhvaćeno usklađenje PPUG-a Donjeg Miholjca sa u 
međuvremenu donesenim zakonima i propisima, kao niti druge izmjene i dopune koje bi bile rezultat 
zahtjeva nadležnih javnopravnih tijela, te primjedbi sudionika u javnoj raspravi, a koje se ne odnose 
na programska polazišta iz Odluke o izradi. 
 

IV. 
Ciljevi i programska polazišta IV. izmjena i dopuna PPUG-a Donjeg Miholjca odnose se na 

realizaciju planiranih vodnogospodarskih infrastrukturnih projekata na području Grada Donjeg Miholjca 
te preispitivanje pojedinačnih inicijativa za izmjene Plana iz članka 4. Odluke o izradi.  
 

V. 
Prostorni obuhvat IV. izmjena i dopuna PPUG-a Donjeg Miholjca je područje Grada Donjeg 

Miholjca utvrđeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne 
novine", broj, 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15). 
 

VI. 
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 odredbama posebnih propisa iz područja prostornog uređenja i to 
sljedećim redoslijedom provedbe: 
1. Grad Donji Miholjac, sukladno Odredbi iz članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 03/17), donošenjem ove Odluke 
započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i 
dopune PPUG-a Donjeg Miholjca. 

2. Grad je dužan pribaviti mišljenja javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, navedenih 
u članku VII. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja, Grad 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 IV. izmjena i dopuna PPUG-a 
Donjeg Miholjca na okoliš, iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš ("Narodne novine", broj 03/17), javnopravna tijela daju mišljenje o potrebi 
strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Gradu 
Donjem Miholjcu. 

4. Ukoliko Grad ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja javnopravnom tijelu iz točke 2. 
ovog članka. 

5. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Grad potvrđuje 
da za IV. izmjene i dopune PPUG-a Donjeg Miholjca koji je u izradi "jest potrebno" ili "nije 
potrebno" provesti postupak strateške procijene, Grad je dužan o provedenom postupku ocjene 
pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjeka 
za zaštitu okoliša Osječko - baranjske županije, pri čemu je dužan dostaviti prijedlog odluke i 
cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene. 

6. Ako se u postupku ocjene utvrdi da IV. izmjene i dopune PPUG-a Donjeg Miholjca 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 III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 
okoliš ("Narodne novine", broj 03/17). 

7. Ako se u postupku ocjene utvrdi da IV. izmjene i dopune PPUG-a Donjeg Miholjca 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. 

8. O odluci iz točke 6. i 7. Grad informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša ("Narodne 
novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08). 

 
 
 



VII. 
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune 

PPUG-a Donjeg Miholjca sudjelovat će sljedeća tijela i osobe: 
- MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Radnička cesta 80, 10000 

ZAGREB 
- OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša, Trg Lava Mirskog 1/I, 31000 OSIJEK 
- OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA, , Trg Lava Mirskog 1/I, 31000 OSIJEK 
- Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, 

Europska avenija 11, 31000 OSIJEK 
- HRVATSKE VODE, VGO za Dunav i donju Dravu Osijek, Splavarska 2a, 31000 OSIJEK 
- "HRVATSKE ŠUME" d.o.o. Uprava šuma podružnica Našice, J.J. Strossmayera 1, 31500 

NAŠICE 
 

VIII. 
Grad Donji Miholjac dužan je informirati javnost, sukladno odredbama Uredbe o informiranju i 

sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 
64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 
 

IX. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" i na 

službenoj internetskoj stranici Grada Donjeg Miholjca www.donjimiholjac.hr. 
 
 
 
KLASA:   350-02/21-01/1 
URBROJ: 2115/01-03-21-7 
Donji Miholjac, 18. ožujka 2021. godine 
 
 

GRAD DONJI MIHOLJAC  
GRADONAČELNIK 

 
Goran Aladić, dipl.oec. 


