Zavod za prostorno planiranje
d.d.
Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a

PROSTOR ZA OVJERU TIJELA NADLEŽNOG ZA DONOŠENJE PLANA

IV. CILJANE IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE DARDA

Osijek, kolovoz 2015.

IV. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda

Broj: 62/2013.

Nositelj izrade plana:

OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DARDA

Plan izradio:

ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d.
Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a

Naziv prostornog plana:

IV. CILJANE IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE DARDA

Odgovorna osoba:

___________________________

Krunoslav Lipić, dipl.ing.arh.
Odgovorni voditelj:

_________________________
SANDRA HORVAT,dipl.ing.arh.
Stručni tim:

Sandra Horvat, dipl.ing.arh.
Vlado Sudar, dipl.ing.građ.
Stjepan Stakor, dipl.ing.kult.tehn.
Ivica Bugarić, dipl.ing.građ.
Ljubica Majcan-Korkutović, dipl.turizm.
Krunoslav Lipić dipl.ing.arh.
Stojan Stojković, dipl.iur.

Tehnička obrada:

Ivana Radolović, građ.teh.vis.

Datum izrade:

kolovoz 2015. godine

IV. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda

Broj: 62/2013.

IV. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda

Broj: 62/2013.

SADRŽAJ
0. OPĆI DIO
1. Naslovna stranica
2. Potpisni list
3. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prijedloga dokumenata
prostornog uređenja
4. Sadržaj
5. Izvadak iz sudskog registra
6. Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva
7. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova
prostornog uređenja
8. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inženjera u graditeljstvu

Stranica

A) TEKSTUALNI DIO

1

O. UVOD

1

1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

2

2. IZMJENE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA

8

3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

10

B) IZMJENE I DOPUNE KARTOGRAFSKIH PRIKAZA

13

BROJ
KARTOGRAFSKOG
PRIKAZA

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA

MJERILO

0.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

1:25.000

1.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1:25.000

4.A

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
Darda

4.E
4.H

1: 5.000

IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
NASELJA Darda ''Karašica''

1: 2880

IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
NASELJA Darda ''Crpna stanica''

1: 5.000

IV. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda

C)
D)

Broj: 62/2013.

STRUČNE PODLOGE I PROPISI NA KOJIMA SE TEMELJE
PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA

14

ZAHTJEVI IZ ČLANKA 79. ZAKONA O PROSTORNOM
UREĐENJU I GRADNJI

14

E)

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE

F)

IZVJEŠĆE S PONOVNE JAVNE RASPRAVE

G)

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA
PROSTORNOG PLANA

83

H)

MIŠLJENJA, OČITOVANJA I SUGLASNOSTI

96

I)

MIŠLJENJA, OČITOVANJA I SUGLASNOSTI NAKON
PONOVNE JAVNE RASPRAVE

106

J) SAŽETAK ZA JAVNOST

51
70

118

IV. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda

O. OPĆI DIO

Broj: 62/2013.

IV. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda

Broj: 62/2013.

IV. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda

Broj: 62/2013.

IV. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda

Broj: 62/2013.

IV. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda

Broj: 62/2013.

IV. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda

Broj: 62/2013.

IV. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda

Broj: 62/2013.

IV. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda

Broj: 62/2013.

IV. Ciljane izmjene i dopune PPUO Darda

Broj: 62/2013.

1
A) TEKSTUALNI DIO

O. UVOD
Prostorni plan uređenja općine Darda donesen je 2006. godine, a Izmjene i dopune 2008.,
2012. godine i 2014. godine (''Službeni glasnik'' Općine Darda, broj 5/06, 6/06, 4/08, 6/12 i
1/14).
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj.
76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12.) i članka 48. Statuta Općine Darda (''Službeni glasnik''
Općine Darda broj: 3/07. – pročišćeni tekst, 2/09., 2/10. i 2/13) Općinsko vijeće Općine
Darda, na 4. sjednici održanoj dana 20. studenog 2013. godine, donijelo je: ODLUKU O
IZRADI IV. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
DARDA (''Službeni glasnik'' Općine Darda, broj 6/13).
Izmjene Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna IV. Prostornog plana uređenja Općine
Darda objavljene su u ''Službenom glasniku'' Općine Darda, broj 4/14 i 5/14. Izmjene i
dopune Plana obuhvaćaju :
1. formiranje izdvojenog dijela građevinskog područja naselja na k.č.br. 2824/4 k.o.
Darda,
2. definiranje lokacije reciklažnog dvorišta sukladno novoj zakonskoj regulativi - Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),
3. izmjena Odredbi za provođenje vezanih za utvrđivanje istražnih polja,
4. utvrđivanja izdvojenog dijela građevinskog područja naselja na k.č.br. 3769/157 k. o.
Petrijevci.
Izmjene i dopune izrađuju se u tekstualnom dijelu plana, Odredbama za provođenje i na
sljedećim kartografskim prikazima.
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1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA
Izmjene i dopune Plana obuhvaćaju :
Izmjena i dopuna 1.
Formiranje izdvojenog dijela građevinskog područja naselja na k.č. br. 2824/4 k.o.
Darda, s površinom 1ha, koja je u nadležnosti Hrvatskih voda, a čine ju zgrada poslovnog
prostora i zgrada stana strojara, izgrađenih na navedenoj zemljišnoj čestici krajem
sedamdesetih godina prošlog stoljeća, u neposrednoj blizini crpne stanice za obranu od
poplava Velika-na obrambenom nasipu Glavni Dravski.
Zgrada u kojoj je uređen poslovni prostor (ured za sastanke, ured za operativno djelovanje u
provođenju mjera obrane od poplava, s nužnim pratećim prostorom za boravak ljudi:
sanitarni čvor, čajna kuhinja, spavaonica) i zgrada-stan strojara koji cjelodnevno na terenu
obavlja poslove (čuvanja, rukovanja, kontrole, izvješćivanja) nužne za potpuno i svakodobno
funkcioniranje sustava za obranu od poplava, poglavito ključnih objekata u sustavu-crpnih
stanica, nasipa, ustava…, u funkciji su obavljanja djelatnosti Hrvatskih voda, kao pravne
osobe za upravljanje vodama i sa Zakonom o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11,
130/11 i 56/13) propisanim javnim ovlastima i službama u segmentu zaštite od štetnog
djelovanja voda, odnosno obrane od poplava. Crpne stanice za obranu od poplava, nasipa i
ustave, pored ostalih, Zakonom o vodama definirane su kao vodne građevine od interesa za
Republiku Hrvatsku, u vlasništvu su Republike Hrvatske i prema Zakonu njima upravljaju
Hrvatske vode.
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K.č.br. 2824/4 k.o. Darda nalazi unutar Regionalnog parka Mura – Drava i području ekološke
mreže:
područja očuvanja značajna za ptice (POP) HR1000016- Podunavlje i donje Podravlje i
područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) - HR 2001308 - Donji tok
Drave
Sukladno posebnom zahtjevu Ministarstva zaštite okoliša i prirode i članku 21. Zakona
o zaštiti prirode, utvrđeni su sljedeći uvjeti zaštite prirode:
-

štititi područja prirodnih vodotoka i vlažnih livada kao ekološki vrijedna područja,
uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju
postojeće krajobrazne vrijednosti i voditi računa da njihova izgradnja ne uzrokuje
gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i
životinjskih svojti.

Planirani zahvati u područje ekološke mreže koji mogu imati značajan negativan utjecaj na
ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata
za ekološku mrežu, sukladno članku 24. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno posebnom zahtjevu Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela
u Osijeku, uviđajem na terenu utvrđeno je sljedeće: crpna stanica na području Općine Darda
izgrađena je 1911. godine, kod današnje farme Topolik. Sadašnje stanje crpne stanice je vrlo
dobro očuvano u istom gabaritima, obnavljano uz uporabu tradicionalnih građevnih materijala
ovog područja, a sačuvana su i pročelja u gotovo izvornom obliku bez narušavanja
autentičnih karakteristika industrijske arhitekture i njezine namjene koja je do danas ostala
nepromijenjena. Strojni pogon s početka prošlog stoljeća također se održavao kao i sama
zgrada vrlo pažljivo i korektno.
Zgrada crpne stanice ima sve elemente za zaštitu kao pojedinačno kulturno dobro
zbog posjedovanja umjetničko-arhitektonskih i tehničkih vrijednosti kao i ambijentalne
vrijednosti koju čini njezina okolica s bazenom, nasipima i kanalima koji sa zgradom crpne
stanice čine nerazdvojivu i jedinstvenu cjelinu kao dio industrijskog pejzaža.
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Slijedom gore navedenog crpna stanica na području Općine Darda ulazi u postupak
zaštite kao kulturno dobro, a za granice područja koje će se staviti u obuhvat zaštite kao
kulturnog dobra primjenjivat će se Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kao i
dosadašnje izdane mjere zaštite za PPUO Darda od 25. travnja 2013.
Radi formiranja izdvojenog dijela građevinskog područja naselja uvodi se novi kartografski
prikaz 4.H Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Darda – Crpna stanica.
Izmjena i dopuna 2.
Definiranje lokacije reciklažnog dvorišta sukladno novoj zakonskoj regulativi - Zakonu
o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) na kč.br 840/2, k.o. Darda.
Definiranje lokacije reciklažnog dvorišta sukladno novoj zakonskoj regulativi-Zakon o
održivom gospodarenju otpadom (''NN'', broj 94/13) na kč.br. 840/2, k.o. Darda.
Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom stupila je na snagu obveza
formiranja reciklažnog dvorišta u svakoj jedinici lokalne samouprave te unošenje lokacije
istog u prostorno-plansku dokumentaciju.
Odlukom Općine Darda u tu svrhu je određena katastarska čestica br. 840/2 smještena u
južnom dijelu naselja Darda, između ulica Osječka i Ljudevita Gaja.
Planom Gospodarenja otpadom Osječko-baranjske županije se na području Općine Darda
planira izgradnja reciklažnih otoka, mini reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta
građevinskog otpada te postavljanje rashladnog kontejnera za otpad životinjskog porijekla.
Ove obveze i nadalje egzistiraju ali je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom
propisana obveza izgradnje jednog reciklažnog dvorišta i obveza planiranja istog u
prostorno-planskog dokumentaciji.
Slijedom navedenog se mijenjaju postojeći članci (254.) i (255.) Odredbi za provođenje
PPUO Darda, te glase:
''(254.)

Za izgradnju recilažnog dvorišta određena je kč.br. 840/2 k.o. Darda, u naselju
Darda. Nakon izrade projektne dokumentacije reciklažnog dvorišta na ostatku kč.br.
840/2 moguće je planirati izgradnju objekata drugih namjena sukladno Odredbama
za provođenje ovog Plana.
Reciklažno dvorište građevinskog otpada smješta se unutar građevinskih područja
naselja gospodarske namjene i/ili izdvojenih građevinskih područja izvan naselja
gospodarske namjene na zasebnoj građevnoj čestici, odnosno na drugi način
sukladno posebnom propisu.
Širina kolnika u uličnom profilu građevne čestice na kojoj se grade građevine iz
prvog i drugog stavka mora udovoljiti prometu kamiona, odnosno omogućiti
dvosmjerni promet i biti minimalne širine 5,0 m. Pristup do građevne čestice mora
biti širine minimalno 3,5 m. Na građevnoj čestici nužno je osigurati potrebni
manevarski prostor u svrhu postavljanja, pražnjenja i održavanja kontejnera za
otpad. Minimalna širina građevne čestice je 6,0 m, a minimalna površina 500 m².
Za gradnju građevina iz prvog i drugog stavka primjenjuju se uvjeti gradnje
građevina PPUT djelatnosti.
Na građevnoj čestici se mora osigurati kontrolirano prikupljanje oborinske vode te
zbrinjavanje iste na lokalno prihvatljiv način.

5
(255.)

Rashladni kontejner za otpad životinjskog porijekla postavlja se unutar reciklažnog
dvorišta ili na neku drugu odgovarajuću lokaciju, osim na površine javne namjene.
U slučaju smještaja rashladnog kontejnera izvan reciklažnih dvorišta na ostalim
površinama, nužno je osigurati mogućnost priključka na infrastrukturne sustave, te
manipulativne površine za pristup vozila za postavljanje i pražnjenje rashladnih
kontejnera.
Unutar građevne čestice rashladni kontejner mora biti odmaknut od regulacijske
linije minimalno 5,0 m, a od dvorišnih međa minimalno 3,0 m.''

Izmjena i dopuna 3.
Izmjena Odredbi za provođenje vezanih za utvrđivanje istražnih polja
Izmjenom članku 160. Odredbi za provođenje PPUO Darda omogućuje se i na području
Općine Darda mogućnost otvaranja istražnih polja po uvjetima koji vrijede na području cijele
Županije.
Slijedom navedenog članak (160.), mijenja se i glasi:
''(1)

Potencijalnim istražnim prostorom Općine se smatra:
-

(2)

obradivo tlo,
šume gospodarske namjene,
ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište.

Istražni prostori (i nastavno eksploatacijska polja) ne mogu se osnivati u:
-

građevinskim područjima''

Izmjena i dopuna 4.
Utvrđivanja izdvojenog dijela građevinskog područja naselja na k.č.br. 3769/157 k. o.
Petrijevci
Izdvojeno građevinsko područje naselja Darda utvrđuje se na izgrađenoj građevnoj čestici
koja se prostorno nastavlja na izdvojeno građevinsko područje naselja Darda – područje
Karašica. Predmetna građevna čestica nalazi se u katastarskoj općini Petrijevci, a istočno od
nje, Prostornim planom uređenja Općine Petrijevci utvrđeno je također na izdvojeno
građevinsko područje naselja.
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Predmetno područje nalazi se u poplavnom području za koje su uvjeti izgradnje definirani
Prostornim planom Osječko – baranjske županije (članak 177.), odnosno u svim
građevinskim područjima zabranjuje se gradnja na poplavnim područjima osim za gradnju
športsko-rekreacijskih, ugostiteljsko-turističkih i infrastrukturnih građevina.
Iznimno, u okviru postojećih naselja čiji se izgrađeni dijelovi građevinskog područja nalaze
unutar poplavnog područja, dozvoljava se gradnja i građevina ostalih namjena uz primjenu
tehničkih mjera zaštite koje propisuje nadležno tijelo za vodno gospodarstvo. Načine takve
izgradnje potrebno je detaljnije razraditi u PPUO/G. U PPUO/G obavezno je propisati mjere
zaštite područja od poplava, a izgradnju u neizgrađenom građevinskom području naselja
dopustiti tek po provedenim mjerama za zaštitu od poplava.
(1)

(2)

Članak 177.
U svim građevinskim područjima potrebno je odrediti:
zabranu prenamjene šumskog zemljišta osim za potrebe poduzetničke zone,
infrastrukture, sporta, rekreacije, lova i obrane Republike Hrvatske, vjerske i
zdravstvene građevine te područje, mjesto, spomenik i obilježje u svezi s
povijesnim događajima i osobama, ali samo ako to zbog prostornih, tehničkih ili
ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume odnosno šumskog zemljišta;
zabranu gradnje na poplavnim područjima osim za gradnju športsko-rekreacijskih,
ugostiteljsko-turističkih i infrastrukturnih građevina,
zabranu gradnje na tektonskim rasjedima osim infrastrukturnih građevina i
zabranu gradnje na klizištima.
Iznimno od propisanog u podstavku 2. stavka 1. ovog članka u okviru postojećih
naselja čiji se izgrađeni dijelovi građevinskog područja nalaze unutar poplavnog
područja, dozvoljava se gradnja i građevina ostalih namjena uz primjenu tehničkih
mjera zaštite koje propisuje nadležno tijelo za vodno gospodarstvo. Načine takve
izgradnje potrebno je detaljnije razraditi u PPUO/G. U PPUO/G obavezno je propisati
mjere zaštite područja od poplava, a izgradnju u neizgrađenom građevinskom području
naselja dopustiti tek po provedenim mjerama za zaštitu od poplava.
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Sukladno navedenom dopunjuje se članak 5., dodaje se stavak 3. koji glasi:
U svim građevinskim područjima zabranjuje se gradnja na poplavnim područjima, osim za
gradnju športsko-rekreacijskih, ugostiteljsko-turističkih i infrastrukturnih građevina.
Iznimno, u okviru postojećih naselja čiji se izgrađeni dijelovi građevinskog područja nalaze
unutar poplavnog područja, dozvoljava se gradnja i građevina ostalih namjena uz primjenu
tehničkih mjera zaštite koje propisuje nadležno tijelo za vodno gospodarstvo.
Kod gradnje građevina ostalih namjena iz 2. podstavka, prostore u kojima ljudi rade i borave,
potrebno je graditi iznad kote poplavnih voda, odnosno iznad kote definirane podacima
nadležnog tijela za vodno gospodarstvo. U okviru postojećih naselja čiji se izgrađeni dijelovi
građevinskog područja nalaze unutar poplavnog područja.
Kod gradnje građevina ostalih namjena iz 2. podstavka unutar poplavnih područja potrebno
je poduzeti i provesti mjere zaštite područja od poplava sukladno uvjetima podacima
nadležnog tijela za vodno gospodarstvo.

8

2. IZMJENE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA
Na 73. i 74. stranici, u tablici br. 31. mijenjaju se površine građevinskih područja,
poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene-Vrijedno obradivo i Ostalo šumsko
zemljište osnovne nammjene :

-

''
Red.
broj

OZNAKA
na kartograf.
prikazu

NAMJENA POVRŠINA

UKUPNO
(ha)

Ukupno

784,09

ha/stan

14,31

GRAĐEVINSKA PODRUČJA

1.

Izgrađeni dio GP

1.1.

Građevinska područja naselja

619,26

Ukupno

GP

677,65

Izgrađeni dio GP
1.2.a

1.2.a

1.3.

1.4.

Izdvojeni dio građevinskog
područja naselja Darda
''Karašica''

Ukupno

Izdvojeni dio građevinskog
područja naselja Darda
''Crpna stanica''

Ukupno

Izdvojena građevinska
područja izvan naselja Mece
''Gospodarskih zona 1 i 2''

Ukupno

Izdvojeno građevinsko
područje izvan naselja
mješovite namjene

Ukupno

3.

GP2

GP3

1,00

Izgrađeni dio GP

1,00
I1, I2

80,04

Izgrađeni dio GP

80,04
T, I, R

25,09

Izgrađeni dio GP

0,00
---

Ukupno

--Vrijedno obradivo tlo

--P2

---

--Ukupno

---

---

---

---

---

---

5000,57

---

OSTALO ŠUMSKO
ZEMLJIŠTE OSNOVNE
NAMJENE

0,31
0,31

--POLJOPRIVREDNO TLO
ISKLJUČIVO OSNOVNE
NAMJENE-OBRADIVO

3.2.

538,95

Izgrađeni dio GP

---

5.

stan/ha

4.338,68
---

ŠZ

77,04

0,01

''
-

Na 76 stranici, ispred naslova ''Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Darda
''Karašica'' dodaje se naslov i tekst koji glasi:
''Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Darda – Crpna stanica

Izdvojeni do građevinskog područja naselja Darda – Crpna stanica definirano je
jugozapadno od naselja Darda na kč.br. 2824/4 k.o. Darda, s površinom 1ha, koja je u
nadležnosti Hrvatskih voda, a čine ju zgrada poslovnog prostora i zgrada stana strojara,
izgrađenih na navedenoj zemljišnoj čestici krajem sedamdesetih godina prošlog stoljeća, u
neposrednoj blizini crpne stanice za obranu od poplava Velika-na obrambenom nasipu
Glavni Dravski.
Zgrada u kojoj je uređen poslovni prostor (ured za sastanke, ured za operativno djelovanje u
provođenju mjera obrane od poplava, s nužnim pratećim prostorom za boravak ljudi:
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sanitarni čvor, čajna kuhinja, spavaonica) i zgrada-stan strojara koji cjelodnevno na terenu
obavlja poslove (čuvanja, rukovanja, kontrole, izvješćivanja) nužne za potpuno i svakodobno
funkcioniranje sustava za obranu od poplava, poglavito ključnih objekata u sustavu-crpnih
stanica, nasipa, ustava i sl.
Kč.br. 2824/4 k.o. Darda nalazi unutar Regionalnog parka Mura – Drava i području ekološke
mreže:
područja očuvanja značajna za ptice (POP) HR1000016- Podunavlje i donje Podravlje i
područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) - HR 2001308 - Donji tok
Drave.
Planirani zahvati u područje ekološke mreže koji mogu imati značajan negativan utjecaj na
ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata
za ekološku mrežu, sukladno članku 24. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno posebnom zahtjevu Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela
u Osijeku, uviđajem na terenu utvrđeno je sljedeće: crpna stanica na području Općine Darda
izgrađena je 1911. godine, kod današnje farme Topolik. Sadašnje stanje crpne stanice je vrlo
dobro očuvano u istom gabaritima, obnavljano uz uporabu tradicionalnih građevnih materijala
ovog područja, a sačuvana su i pročelja u gotovo izvornom obliku bez narušavanja
autentičnih karakteristika industrijske arhitekture i njezine namjene koja je do danas ostala
nepromijenjena. Strojni pogon s početka prošlog stoljeća također se održavao kao i sama
zgrada vrlo pažljivo i korektno.
Zgrada crpne stanice ima sve elemente za zaštitu kao pojedinačno kulturno dobro
zbog posjedovanja umjetničko-arhitektonskih i tehničkih vrijednosti kao i ambijentalne
vrijednosti koju čini njezina okolica s bazenom, nasipima i kanalima koji sa zgradom crpne
stanice čine nerazdvojivu i jedinstvenu cjelinu kao dio industrijskog pejzaža.
Crpna stanica na području Općine Darda ulazi u postupak zaštite kao kulturno dobro,
a za granice područja koje će se staviti u obuhvat zaštite kao kulturnog dobra primjenjivat će
se Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kao i dosadašnje izdane mjere zaštite za
PPUO Darda od 25. travnja 2013.''
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3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.
•

''-

1)

U članku 1., točka 2.a) pod ''2. Površina za razvoj i uređenje izvan naselja, iza
prve alineje podstavka a) građevinska područja, dodaje se alineja koja glasi:

izdvojeni dio građevinskog područja naselja Darda - Crpna stanica''
Članak 5.
•

''-

U članku 2., prva alineja zamjenjuje se i glasi:

sva građevinska područja (izgrađeni i neizgrađeni dio) prikazana su u kartografskim
prikazima br. 4.A. do 4.H, na katastarskim kartama u mjerilu 1:5.000.''
Članak 6.
•

U članku (5.), stavak (2) zamjenjuje se i glasi:

''(2)
Područja posebnih ograničenja iz stavka 1.ovog članka, alineje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9,
prikazana su na kartografskom prikazu br. 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4E, 4.F, 4.G. i 4H''
Članak 7.
•

U članku (5.), dodaje se stavak (3) koji glasi:

''U svim građevinskim područjima zabranjuje se gradnja na poplavnim područjima, osim za
gradnju športsko-rekreacijskih, ugostiteljsko-turističkih i infrastrukturnih građevina.
Iznimno, u okviru postojećih naselja čiji se izgrađeni dijelovi građevinskog područja nalaze
unutar poplavnog područja, dozvoljava se gradnja i građevina ostalih namjena uz primjenu
tehničkih mjera zaštite koje propisuje nadležno tijelo za vodno gospodarstvo.
Kod gradnje građevina ostalih namjena iz 2. podstavka, prostore u kojima ljudi rade i borave,
potrebno je graditi iznad kote poplavnih voda, odnosno iznad kote definirane podacima
nadležnog tijela za vodno gospodarstvo. U okviru postojećih naselja čiji se izgrađeni dijelovi
građevinskog područja nalaze unutar poplavnog područja.
Kod gradnje građevina ostalih namjena iz 2. podstavka unutar poplavnih područja potrebno
je poduzeti i provesti mjere zaštite područja od poplava sukladno uvjetima podacima
nadležnog tijela za vodno gospodarstvo.''
Članak 8.
•

Iza članka (19.), dodaje se članak 19.a. koji glasi:

''Članak 19.a.
U izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Darda – Crpna stanica mogu se graditi
građevine u službi provođenju mjera obrane od poplava, s nužnim pratećim prostorom za
boravak ljudi: zgrada-stan strojara , uredski prostor i sl.''

1)

Radi usklađenosti članaka u tekstualnom dijelu Plana i članaka u odluci o donošenju, Odredbe za provođenje
započinju člankom 4.
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Članak 9.
•

Članak (133.), iza 1. alineje dodaje se alineja koja glasi:

''- Izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Darda – Crpna stanica''
Članak 10.
•

Članak (160.), točka (2) posljednja alineja se briše.
Članak 11.

•

U Članku (223a.), stavak (3) koji glasi:

''Kada se građevine iz stavka 1. ovog članka grade kao građevine osnovne namjene na
zasebnoj građevnoj čestici mogu se graditi unutar granica građevinskih područja
gospodarske namjene ili izvan granica građevinskih područja pod uvjetom da građevna
čestica bude udaljena minimalno 100,0 m od granica građevinskog područja naselja, kao i
minimalno 100,0 m od ruba zemljišnog pojasa državne ili županijske ceste, odnosno
željeznice, ili planskog koridora ceste, odnosno željeznice.''
Zamjenjuje se i glasi:
''U izdvojenim građevinskim područjima gospodarske namjene - gospodarskim zonama
postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurse koriste
obnovljive izvore energije mogu se graditi:
kao građevine osnovne namjene na zasebnoj građevnoj čestici,
na građevnim česticama drugih namjena, na građevinama i/ili građevnim česticama u
funkciji tih građevina prema uvjetima gradnje za osnovnu namjenu.
Uvjeti gradnje postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurse
koriste obnovljive izvore energije unutar izdvojenih građevinskih područja gospodarske
namjene definirani su člankom 135. ovih Odredbi.
Kada se građevine iz stavka 1. ovog članka grade kao građevine osnovne namjene na
zasebnoj građevnoj čestici mogu se izvan granica građevinskih područja pod uvjetom da
građevna čestica bude udaljena minimalno 100,0 m od granica građevinskog područja
naselja, kao i minimalno 100,0 m od ruba zemljišnog pojasa državne ili županijske ceste,
odnosno željeznice, ili planskog koridora ceste, odnosno željeznice.''
Članak 12.
•

U članku (246.), iza stavka (2) dodaje se stavak (3) koji glasi:

''Crpna stanica na području Općine Darda, na kč.br. 2824/4 k.o. Darda ulazi u postupak
zaštite kao kulturno dobro, a za granice područja koje će se staviti u obuhvat zaštite kao
kulturnog dobra primjenjivat će se Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.''
Članak 13.
•

Članci (254.) i (255.), mijenjaju se i glase:

''(254.) Za izgradnju recilažnog dvorišta određena je kč.br. 840/2 k.o. Darda, u naselju
Darda. Nakon izrade projektne dokumentacije reciklažnog dvorišta na ostatku kč.br. 840/2
moguće je planirati izgradnju objekata drugih namjena sukladno Odredbama za provođenje
ovog Plana.
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Reciklažno dvorište građevinskog otpada smješta se unutar građevinskih područja naselja
gospodarske namjene i/ili izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske
namjene na zasebnoj građevnoj čestici, odnosno na drugi način sukladno posebnom
propisu.
Širina kolnika u uličnom profilu građevne čestice na kojoj se grade građevine iz prvog i
drugog stavka mora udovoljiti prometu kamiona, odnosno omogućiti dvosmjerni promet i biti
minimalne širine 5,0 m. Pristup do građevne čestice mora biti širine minimalno 3,5 m. Na
građevnoj čestici nužno je osigurati potrebni manevarski prostor u svrhu postavljanja,
pražnjenja i održavanja kontejnera za otpad. Minimalna širina građevne čestice je 6,0 m, a
minimalna površina 500 m².
Za gradnju građevina iz prvog i drugog stavka primjenjuju se uvjeti gradnje građevina PPUT
djelatnosti.
Na građevnoj čestici se mora osigurati kontrolirano prikupljanje oborinske vode te
zbrinjavanje iste na lokalno prihvatljiv način.
(255.) Rashladni kontejner za otpad životinjskog porijekla postavlja se unutar reciklažnog
dvorišta ili na neku drugu odgovarajuću lokaciju, osim na površine javne namjene.
U slučaju smještaja rashladnog kontejnera izvan reciklažnih dvorišta na ostalim površinama,
nužno je osigurati mogućnost priključka na infrastrukturne sustave, te manipulativne površine
za pristup vozila za postavljanje i pražnjenje rashladnih kontejnera.
Unutar građevne čestice rashladni kontejner mora biti odmaknut od regulacijske linije
minimalno 5,0 m, a od dvorišnih međa minimalno 3,0 m.''

13

B) IZMJENE I DOPUNE KARTOGRAFSKIH PRIKAZA
Postojeći kartografski prikazi:
BROJ
KARTOGRAFSKOG
PRIKAZA

1.

4.A
4.E

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
Darda
IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
NASELJA Darda ''Karašica''

MJERILO

1:25.000
1: 5.000
1: 2880

se stavljaju van snage i zamjenjuje novim:
BROJ
KARTOGRAFSKOG
PRIKAZA

1.

4.A
4.E

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
Darda
IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
NASELJA Darda ''Karašica''

MJERILO

1:25.000
1: 5.000
1: 2880

Dodaje se novi kartografski prikaz 4H:
BROJ
KARTOGRAFSKOG
PRIKAZA

4.H

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA
IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
NASELJA Darda ''Crpna stanica''

MJERILO

1: 5.000

POPIS KARTOGRAFSKIH PRIKAZA
BROJ
KARTOGRAFSKOG
PRIKAZA

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA

MJERILO

0.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

1:25.000

1.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1:25.000

4.A
4.E
4.H

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
Darda
IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
NASELJA Darda ''Karašica''
IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
NASELJA Darda ''Crpna stanica''

1: 5.000
1: 2880
1: 5.000
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C)

•
•
•

D)

STRUČNE PODLOGE I PROPISI, NA KOJIMA SE TEMELJE
PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA
Prostorni plan Osječko – baranjske županije
Zakon o prostornom uređenju
Zakon o prostornom uređenju i gradnji

ZAHTJEVI IZ ČLANKA 79. ZAKONA O PROSTORNOM
UREĐENJU I GRADNJI

Nositelj izrade je prema članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji dostavio pozive
za dostavu zahtjeva tijela i osoba.
Podatke su dostavila sljedeća tijela i osobe:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Osijeku, Osijek
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Zagreb
4. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb
5. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek
6. HAKOM
7. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb
8. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Osijek

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Nakon izmjene Odluke o izradi , posebne zahtjeve su dostavila sljedeća tijela i osobe:
1. HAKOM
2. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb
3. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek
5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Zagreb

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
Nakon II. izmjene Odluke o izradi , posebne zahtjeve su dostavila sljedeća tijela i osobe:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Osijeku, Osijek
2. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osijek
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Osijek
4. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb
5. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb
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44

45

46

47

48

49

50

51

E)

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE

Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'', broj:
153/13) i članaka 91. i 92. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj:
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) podnosi se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu IV.
ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Darda.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'',
broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12) i Zaključka načelnika Općine Darda, nositelj izrade
objavio je javnu raspravu o Prijedlogu IV. ciljanih Izmjena i dopuna Plana.
Javna rasprava o Prijedlogu Plana objavljena je u Glasu Slavonije 22.09.2014.
godine, u Službenom glasniku Općine Darda, broj 6. od dana 23. rujna 2014. Godine, na
web starnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i na web starnici Općine Darda.
Javna rasprava o Prijedlogu Plana je održana u razdoblju od 01.10.2014. do 09.10.2014.
godine.

52

53

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održano je u Općini Darda,
Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, dana 01. listopada 2014. godine, u 11.00 sati.
Na javno izlaganje o Prijedlogu IV. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Darda, prema posebnoj obavijesti, za dan 01. listopada 2014. godine pozvani su
slijedeći sudionici:
1. MINISTARSTVO ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA, Uprava za zaštitu prirode, Ulica
Republike Austrije 14, 10000 ZAGREB
2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel
u Osijeku, Osijek, Kuhačeva 27
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3. MINISTARSTVO OBRANE, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg
kralja Petra Krešimira IV, 10000 ZAGREB
4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za poljoprivredno zemljište, Ul. Grada
Vukovara 78, 10000 ZAGREB,
5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, Ulica grada Vukovara 269,
10 000 ZAGREB
6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada
Vukovara 220, 10 000 Zagreb
7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKOBARANJASKA, Inspekcija zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva, Osijek, Prolaz
kod Snježne Gospe 2,
8. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko baranjske županije,Osijek,
Kapucinska 40/1,
9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje , PU Osijek, Osijek, Ribarska 1,
10. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE,
Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB
11. URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI, Služba za
gospodarstvo Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo, Županijska 4, 31000 OSIJEK
12. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu
okoliša i prirode, Ribarska 1, II kat, Osijek.
13. Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu sa sjedištem u Osijeku,Splavarska
2a, 31000 Osijek
14. SAŠA PERANIĆ JAGODNJAK
15. BELJE d.d. Darda
16. GRAD OSIJEK,
17. OPĆINA PETRIJEVCI,
18. OPĆINA JAGODNJAK,
19. OPĆINA ČEMINAC
20. OPĆINA BILJE
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Na javnom izlaganju o Prijedlogu IV. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Darda, dana 01. 10. 2014. godine bili su prisutni slijedeći sudionici:
Prisutni predstavnici Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek – stručnog izrađivača:
1. Sandra Horvat
2. Ivica Bugarić
Prisutni sudionici javnog izlaganja:
1. Zdenko Rupčić, BELJE d.d. Darda
2. Krešimir Šlafhauzer, HRVATSKE VODE, VGO za vodno područje sliva Drave i
Dunava, Osijek
3. Nives Brnić-Levada, HRVATSKE VODE, VGO za vodno područje sliva Drave i
Dunava, Osijek
Ostali prisutni:
Ružica Radovanović – v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Darda
Očitovanja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna Plana mogli su se
davati tijekom javne rasprave najkasnije do 10.10.2014. godine.
Na javnom izlaganju nije bilo primjedbi.
U knjizi primjedbi nije bilo primjedbi.
Pismenim putem zaprimljene su primjedbe: Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
Osijek, HAKOM, Zagreb i Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje, Osječkobaranjske županije.
Nakon proteka roka za zaprimanje primjedbi pristiglo je očitovanje Ministarstva
obrane, Uprave za materijalne resurse, Sektora za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, Službe za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb
Zbog različitih načina izražavanja stava prema dijelovima Plana i temama, od načelnih i
konkretnih primjedbi do različitih mišljenja, upita i sugestija, Nositelj izrade i Izrađivač Plana
daju sljedeće oblike očitovanja:
Prihvaća se
ukupno

3 primjedbe
3 primjedbe
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PREGLED PRISTIGLIH PRIMJEDBI U POSTUPKU JAVNE RASPRAVE I ODGOVORI NA
PRIMJEDBE
Red.
Br.

SUDIONICI U
JAVNOJ RASPRAVI

PRIMJEDBA, MIŠLJENJE, SUGESTIJA

ODGOVOR I
OBRAZLOŽENJE

POŠTOM DOSTAVLJENE PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA

1.

Državna uprava za
zaštitu i spašavanje,
Područni ured za
zaštitu i spašavanje
Osijek

2.

HAKOM, Zagreb

3

Javna ustanova
Zavod za prostorno
uređenje Osječkobaranjske županije,
Osijek

Izjava da nema primjedbi na Prijedlog Plana

PRIHVAĆA SE

Izjava da nema primjedbi na Prijedlog Plana

PRIHVAĆA SE

Na stranicama 4. i 9. tekstualnog dijela prijedloga
Plana, u vezi lokacije u nadležnosti Hrvatskih voda na
k.č.br. 2824/4 k.o. Darda, kao izmjene i dopune Plana
br. 1, spominje se na tri mjesta utvrđivanje
''izdvojenog građevinskog područja izvan naselja
Darda-crpna stanica''. Članak 57. stavak 1. Odredbi
za provođenje Prostornog plana Osječko-baranjske
županije (''Županijski glasnik'' broj 1/02. i 4/10.); u
daljnjem tekstu : PPOBŽ) navodi mogućnost
utvrđivanja izdvojenih građevinskih područja izvan
naselja za sljedeće, taksativno navedene namjene:
gospodarsku,
ugostiteljsko-turističku,
sportskorekreacijsku, zdravstvenu, groblja i posebnu (vojne
građevine i komplekse). Stavak 2. istog članka
dozvoljava i utvrđivanje izdvojenog građevinskog
područja izvan naselja mješovite namjene, ali samo
kao kombinacije namjena iz stavka 1. Nije, međutim,
moguće planirati takvo područje neke druge, odnosno
nenavedene namjene. Predmetno područje potrebno
je planski formirati sukladno stavku 3. članka 57.
PPOBŽ, koji omogućava utvrđivanje izdvojenih
dijelova građevinskog područja naselja. Dosljedno
uskladiti grafički i tekstualni dio Plana.

PRIMJEDBE S JAVNOG IZLAGANJA
Na javnom izlaganju nije bilo primjedbi.
UPISOM U KNJIGU PRIMJEDBI
Upisom u knjigu primjedbi nije bilo primjedbi

PRIMJEDBA SE
PRIHVAĆA
Ispravke su ugrađene u
tekstualni dio plana.
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ZAPISNIK S JAVNE RASPRAVE
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KOPIJA KNJIGE PRIMJEDBI
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PRIMJEDBE S JAVNE RASPRAVE
1.
2.
3.
4.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek
HAKOM, Zagreb
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Osijek
Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb –
očitovanje kako nema posebnih zahtjeva - pristiglo nakon proteka roka za
zaprimanje primjedbi
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F)

IZVJEŠĆE S PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Na temelju Nacrta prijedloga za ponovnu javnu raspravu, načelnik Općine Darda utvrdio je
Prijedlog za ponovnu javnu raspravu IV. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA OPĆINE DARDA .
Općina Darda je ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IV. ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Darda objavila u Glasu Slavonije dana 24. prosinca 2014.
godine, u Službenom glasniku Općine Darda br. 8. od dana 23. prosinca 2014. godine i na
web stranici Općine Darda.

Ponovna javna rasprava s javnim uvidom trajala je osam (8) dana u vremenu od 9.1.2015.
do 16.1.2015. godine.
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Tijekom trajanja javne rasprave organizirano je javno izlaganje Prijedloga plana dana
16.01.2015. god., u 11.00 sati.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održano je u Općini Darda,
Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, dana 16. siječnja 2015. godine , u 11.00 sati.
Na javno izlaganje o Prijedlogu IV. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Darda, prema posebnoj obavijesti, pozvani su slijedeći sudionici:
1. MINISTARSTVO ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA, Uprava za zaštitu prirode, Ulica
Republike Austrije 14, 10000 ZAGREB
2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel
u
Osijeku, Osijek, Kuhačeva 27
3. MINISTARSTVO OBRANE, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg
kralja Petra Krešimira IV, 10000 ZAGREB
4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za poljoprivredno zemljište, Ul. Grada
Vukovara 78, 10000 ZAGREB,
5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, Ulica grada Vukovara 269,
10 000 ZAGREB
6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada
Vukovara 220
10 000 Zagreb
7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO BARANJSKA, Inspekcija zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva, Osijek, Prolaz
kod Snježne Gospe 2
8. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko baranjske županije,Osijek,
Kapucinska 40/1
9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje , PU Osijek, Osijek, Ribarska 1
10. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Jurišićeva
13, 10000 ZAGREB
11. URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI, Služba za
gospodarstvoOdsjek za poljoprivredu i šumarstvo, Županijska 4, 31000 OSIJEK
12. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno planiranje,
zaštitu okoliša i prirode, Ribarska 1, II kat, Osijek
13. Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu sa sjedištem u Osijeku,Splavarska
2a, 31000 Osijek
14. SAŠA PERANIĆ JAGODNJAK
15. GRAD OSIJEK
16. OPĆINA PETRIJEVCI
17. OPĆINA JAGODNJAK
18. OPĆINA ČEMINAC
19. OPĆINA BILJE
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OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI – KOPIJA DOPISA

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DARDA
NAČELNIK
Klasa: 350-01/14-01/
Ur. broj: 2100/03-14-01/
U Dardi, 23. prosinca 2014. godine
---------PREDMET: Obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi o utvrđivanju Prijedloga IV. CILJANIH
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DARDA
- dostavlja se
Obavještavamo Vas o početku ponovne javne rasprave o Prijedlogu IV. Ciljanih izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Darda.
Na temelju Nacrta prijedloga za ponovnu javnu raspravu utvrđuje se Prijedlog za ponovnu javnu
raspravu IV. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DARDA
(u daljnjem tekstu: Prijedlog plana).
Prijedlog plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana, te Sažetak za javnost.
Prijedlog plana se upućuje u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana
u vremenu od 9.1.2015. do 16.1.2015. godine.
Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u Općini Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89,
svakim danom od 8.00 do 12.00 sati.
Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u Općini Darda,
Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, dana 16.01.2015. god. u 11.00 sati.
U javnoj raspravi nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, građani i udruge i vlasnici nekretnina (u daljnjem tekstu: sudionici
u javnoj raspravi) daju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog prostornog plana, u
roku i na način propisan ovim Zakonom.
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti (Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Darda ili načelniku Općine Darda) najkasnije do 16.1.2015. godine.
S poštovanjem,
NAČELNIK
__________
Anto Vukoje
U privitku
Prijedlog IV. Ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Darda, CD
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Na javnom izlaganju o Prijedlogu IV. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Darda bili su prisutni slijedeći sudionici:
Prisutni predstavnici Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek – stručnog izrađivača:
1. Sandra Horvat
2. Ivica Bugarić
Predstavnik Općine Darda:
Radomir Čvarković – zamjenik načelnika Općine Darda
Očitovanja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna Plana mogli su se
davati tijekom javne rasprave najkasnije do 16.01.2015. godine.
Na javnom izlaganju nije bilo primjedbi.
U knjizi primjedbi nije bilo primjedbi.
Pismenim putem zaprimljene su primjedbe: HAKOM, Zagreb i Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, Osijek .
Nakon proteka roka za zaprimanje primjedbi pristiglo je pozitivno očitovanje Ministarstva
obrane, Uprave za materijalne resurse, Sektora za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Službe za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb

Zbog različitih načina izražavanja stava prema dijelovima Plana i temama, od načelnih i
konkretnih primjedbi do različitih mišljenja, upita i sugestija, Nositelj izrade i Izrađivač Plana
daju sljedeće oblike očitovanja:
Prihvaća se
ukupno
Pozitivno očitovanje pristiglo nakon proteka roka

2primjedbe
2 primjedbe
1 primjedba

PREGLED PRISTIGLIH PRIMJEDBI U POSTUPKU PONOVNE JAVNE RASPRAVE I
ODGOVORI NA PRIMJEDBE
Red.
Br.

SUDIONICI U
JAVNOJ RASPRAVI

PRIMJEDBA, MIŠLJENJE, SUGESTIJA

ODGOVOR I
OBRAZLOŽENJE

POŠTOM DOSTAVLJENE PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA
1.

2.

HAKOM, Zagreb
Državna uprava za
zaštitu i spašavanje,
Područni ured za
zaštitu i spašavanje,
Osijek

Izjava da nema primjedbi na Prijedlog Plana

PRIHVAĆA SE

Izjava da nema primjedbi na Prijedlog Plana

PRIHVAĆA SE

PRIMJEDBE S JAVNOG IZLAGANJA
Na javnom izlaganju nije bilo primjedbi.
UPISOM U KNJIGU PRIMJEDBI
Upisom u knjigu primjedbi nije bilo primjedbi
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ZAPISNIK S JAVNE RASPRAVE
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77

KOPIJA KNJIGE PRIMJEDBI
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PRIMJEDBE S JAVNE RASPRAVE
1. HAKOM, Zagreb
2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Osijek
3. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb –
pristioglo nakon proteka roka javne rasprave
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G)

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG
PLANA

Prostorni plan uređenja općine Darda donesen je 2006. godine, a Izmjene i dopune 2008.,
2012. godine i 2014. godine (''Službeni glasnik'' Općine Darda, broj 5/06, 6/06, 4/08, 6/12 i
1/14).
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'' broj.
76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12.) i članka 48. Statuta Općine Darda (''Službeni glasnik''
Općine Darda, broj: 3/07. – pročišćeni tekst, 2/09., 2/10 i 2/13) Općinsko vijeće Općine
Darda, na 4. sjednici održanoj dana 20. studenog 2013. godine, donijelo je: ODLUKU O
IZRADI IV. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
DARDA (''Službeni glasnik'' Općine Darda, broj 6/13).
Izmjene Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna IV, Prostornog plana uređenja Općine
Darda objavljene su u ''Službenom glasniku'' Općine Darda, broj 4/14 i 5/14.
Sukladno čl. 66. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13), prije započinjanja postupka Ciljanih
izmjena i dopuna PPUO Darda, ishođeno je mišljenje Ministarstva, odnosno nadležnog
upravnog tijela u županiji o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške
procjene.
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Vezano za I. izmjenu Odluke o izradi, ishođeno je mišljenje Ministarstva, odnosno
nadležnog upravnog tijela u županiji o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno
strateške procjene.

86

87
Vezano za II. izmjenu Odluke o izradi, ishođeno je mišljenje Ministarstva, odnosno
nadležnog upravnog tijela u županiji o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno
strateške procjene.
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Nositelj izrade je prema članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji dostavio pozive
za dostavu zahtjeva tijela i osoba.
Na temelju Nacrta prijedloga načelnik Općine Darda zaključkom je dana 17. rujna 2014.
godine utvrdio Prijedlog Plana i uputio ga u javnu raspravu.
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Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj: 153/13) i
članaka 91. i 92. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'' broj: 76/07,
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) podnosi se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. ciljanih
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Darda.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'',
broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12) i Zaključka načelnika Općine Darda, nositelj izrade
objavio je javnu raspravu o Prijedlogu IV. Ciljanih Izmjena i dopuna Plana.
Javna rasprava o Prijedlogu Plana objavljena je u Glasu Slavonije 22. 09. 2014. godine, u
Službenom glasniku Općine Darda, broj 6. od dana 23. rujna 2014. Godine, na web starnici
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i na web starnici Općine Darda.
Javna rasprava o Prijedlogu Plana je održana u razdoblju od 01.10.2014. do 09.10.2014.
godine.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održano je u Općini Darda,
Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, dana 01. listopada 2014. godine, u 11.00 sati.
Očitovanja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna Plana mogli su se
davati tijekom javne rasprave najkasnije do 10.10.2014. godine.
Na javnom izlaganju nije bilo primjedbi.
U knjizi primjedbi nije bilo primjedbi.
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Pismenim putem zaprimljene su primjedbe: Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
Osijek, HAKOM, Zagreb i Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje, Osječkobaranjske županije.
Nakon proteka roka za zaprimanje primjedbi pristiglo je očitovanje Ministarstva
obrane, Uprave za materijalne resurse, Sektora za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, Službe za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb.
Zbog različitih načina izražavanja stava prema dijelovima Plana i temama, od načelnih i
konkretnih primjedbi do različitih mišljenja, upita i sugestija, Nositelj izrade i Izrađivač Plana
daju sljedeće oblike očitovanja:
Prihvaća se
ukupno

3 primjedbe
3 primjedbe

Prihvaćene primjedbe ugrađene su u Nacrt konačnog prijedloga Plana koji je upućen na
pribavljanje mišljenja / očitovanja / suglasnosti.
U međuvremenu se odustalo od izmjene i dopune 5 radi negativnog mišljenja Ministarstva
poljoprivrede, te je potrebno, sukladno članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
ponoviti javnu raspravu.
Na temelju Nacrta prijedloga za ponovnu javnu raspravu, načelnik Općine Darda utvrdio je
Prijedlog za ponovnu javnu raspravu IV. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA OPĆINE DARDA.
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Općina Darda je ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IV. ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Darda objavila u Glasu Slavonije dana 24. prosinca 2014.
godine, u Službenom glasniku Općine Darda br. 8. od dana 23. prosinca 2014. godine i na
web stranici Općine Darda.
Ponovna javna rasprava s javnim uvidom trajala je osam (8) dana u vremenu od 9.1.2015.
do 16.1.2015. godine.
Tijekom trajanja javne rasprave organizirano je javno izlaganje Prijedloga plana dana
16.01.2015. god., u 11.00 sati.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održano je u Općini Darda,
Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, dana 16. siječnja 2015. godine , u 11.00 sati.
Očitovanja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna Plana mogli su se
davati tijekom javne rasprave najkasnije do 16.01.2015. godine.
Na javnom izlaganju nije bilo primjedbi.
U knjizi primjedbi nije bilo primjedbi.
Pismenim putem zaprimljene su primjedbe: HAKOM, Zagreb i Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, Osijek .
Nakon proteka roka za zaprimanje primjedbi pristiglo je pozitivno očitovanje Ministarstva
obrane, Uprave za materijalne resurse, Sektora za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Službe za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb

94
Zbog različitih načina izražavanja stava prema dijelovima Plana i temama, od načelnih i
konkretnih primjedbi do različitih mišljenja, upita i sugestija, Nositelj izrade i Izrađivač Plana
daju sljedeće oblike očitovanja:
Prihvaća se
ukupno
Pozitivno očitovanje pristiglo nakon proteka roka

2primjedbe
2 primjedbe
1 primjedba

Prihvaćene primjedbe s ponovne javne rasprave ugrađene su u Nacrt konačnog prijedloga.
Nakon pribavljenih mišljenja / očitovanja / suglasnosti na Nacrt konačnog prijedloga nakon
ponovne javne rasprave, načelnik Općine Darda zaključkom je utvrdio konačni prijedlog.
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Nakon prikupljenog mišljenja Javne ustanove – Zavoda za prostorno uređenje Osječko –
baranjske županije i suglasnosti Župana, plan je donešen i objavljen u ''Službenom glasniku''
Općine Darda broj 4/15.
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H) MIŠLJENJA, OČITOVANJA I SUGLASNOSTI
1. Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno
gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu, Osijek
2. HAKOM, Zagreb
3. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Osijek
5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Osijeku, Osijek
6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Osijek
7. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb
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I)

MIŠLJENJA, OČITOVANJA I SUGLASNOSTI NAKON PONOVNE
JAVNE RASPRAVE
1.
2.
3.
4.

Hrvatske vode
Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Osijeku
HAKOM
Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb
5. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb
6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Osijek
7. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Osijek
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J)

SAŽETAK ZA JAVNOST

Prostorni plan uređenja općine Darda donesen je 2006. godine, a Izmjene i dopune 2008.,
2012. godine i 2014. godine(''Službeni glasnik'' Općine Darda, broj 5/06, 6/06, 4/08 ,6/12 i
1/14).
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'' broj.
76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12.) i članka 48. Statuta Općine Darda (''Službeni glasnik''
Općine Darda, broj: 3/07. – pročišćeni tekst, 2/09., 2/10. i 2/13) Općinsko vijeće Općine
Darda, na 4. sjednici održanoj dana 20. studenog 2013. godine, donijelo je: ODLUKU O
IZRADI IV. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
DARDA (''Službeni glasnik'' Općine Darda, broj 6/13).

Izmjene Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna IV, Prostornog plana uređenja
Općine Darda objavljene su u ''Službenom glasniku'' Općine Darda, broj 4/14 i 5/14.
Izmjene i dopune izrađuju se u tekstualnom dijelu plana, Odredbama za provođenje i na
sljedećim kartografskim prikazima.

BROJ
KARTOGRAFSKOG
PRIKAZA

1.

4.A
4.E

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
Darda
IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA NASELJA Darda ''Karašica''

MJERILO

1:25.000
1: 5.000
1: 2880

Dodaje se novi kartografski prikaz 4H:
BROJ
KARTOGRAFSKOG
PRIKAZA

4.H

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA
IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
NASELJA Darda ''Crpna stanica''

MJERILO

1: 5.000

Izmjene i dopune Plana obuhvaćaju :
Izmjena i dopuna 1.
Formiranje izdvojenog dijela građevinskog područja naselja na k.č. br. 2824/4 k.o.
Darda, s površinom 1ha, koja je u nadležnosti Hrvatskih voda, a čine ju zgrada poslovnog
prostora i zgrada stana strojara, izgrađenih na navedenoj zemljišnoj čestici krajem
sedamdesetih godina prošlog stoljeća, u neposrednoj blizini crpne stanice za obranu od
poplava Velika-na obrambenom nasipu Glavni Dravski.
Zgrada u kojoj je uređen poslovni prostor (ured za sastanke, ured za operativno djelovanje u
provođenju mjera obrane od poplava, s nužnim pratećim prostorom za boravak ljudi:
sanitarni čvor, čajna kuhinja, spavaonica) i zgrada-stan strojara koji cjelodnevno na terenu
obavlja poslove (čuvanja, rukovanja, kontrole, izvješćivanja) nužne za potpuno i svakodobno
funkcioniranje sustava za obranu od poplava, poglavito ključnih objekata u sustavu-crpnih
stanica, nasipa, ustava…, u funkciji su obavljanja djelatnosti Hrvatskih voda, kao pravne
osobe za upravljanje vodama i sa Zakonom o vodama (''Narodne novine'' 153/09, 63/11,
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130/11 i 56/13) propisanim javnim ovlastima i službama u segmentu zaštite od štetnog
djelovanja voda, odnosno obrane od poplava. Crpne stanice za obranu od poplava, nasipa i
ustave, pored ostalih, Zakonom o vodama definirane su kao vodne građevine od interesa za
Republiku Hrvatsku, u vlasništvu su Republike Hrvatske i prema Zakonu njima upravljaju
Hrvatske vode.

Kč.br. 2824/4 k.o. Darda nalazi unutar Regionalnog parka Mura – Drava i području ekološke
mreže:
područja očuvanja značajna za ptice (POP) HR1000016- Podunavlje i donje Podravlje i
područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) - HR 2001308 - Donji tok
Drave
Sukladno posebnom zahtjevu Ministarstva zaštite okoliša i prirode i članku 21. Zakona
o zaštiti prirode, utvrđeni su sljedeći uvjeti zaštite prirode:
štititi područja prirodnih vodotoka i vlažnih livada kao ekološki vrijedna područja,
uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju
postojeće krajobrazne vrijednosti i voditi računa da njihova izgradnja ne uzrokuje
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gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i
životinjskih svojti.
Planirani zahvati u područje ekološke mreže koji mogu imati značajan negativan utjecaj na
ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata
za ekološku mrežu, sukladno članku 24. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno posebnom zahtjevu Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela
u Osijeku, uviđajem na terenu utvrđeno je sljedeće: crpna stanica na području Općine Darda
izgrađena je 1911. godine, kod današnje farme Topolik. Sadašnje stanje crpne stanice je vrlo
dobro očuvano u istom gabaritima, obnavljano uz uporabu tradicionalnih građevnih materijala
ovog područja, a sačuvana su i pročelja u gotovo izvornom obliku bez narušavanja
autentičnih karakteristika industrijske arhitekture i njezine namjene koja je do danas ostala
nepromijenjena. Strojni pogon s početka prošlog stoljeća također se održavao kao i sama
zgrada vrlo pažljivo i korektno.
Zgrada crpne stanice ima sve elemente za zaštitu kao pojedinačno kulturno dobro
zbog posjedovanja umjetničko-arhitektonskih i tehničkih vrijednosti kao i ambijentalne
vrijednosti koju čini njezina okolica s bazenom, nasipima i kanalima koji sa zgradom crpne
stanice čine nerazdvojivu i jedinstvenu cjelinu kao dio industrijskog pejzaža.
Slijedom gore navedenog crpna stanica na području Općine Darda ulazi u postupak
zaštite kao kulturno dobro, a za granice područja koje će se staviti u obuhvat zaštite kao
kulturnog dobra primjenjivat će se Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kao i
dosadašnje izdane mjere zaštite za PPUO Darda od 25. travnja 2013.
Radi formiranja izdvojenog građevinskog područja naselja uvodi se novi kartografski prikaz
4.H Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja Darda – Crpna stanica.
Izmjena i dopuna 2.
Definiranje lokacije reciklažnog dvorišta sukladno novoj zakonskoj regulativi - Zakonu
o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) na kč.br 840/2, k.o. Darda.
Definiranje lokacije reciklažnog dvorišta sukladno novoj zakonskoj regulativi-Zakon o
održivom gospodarenju otpadom (''NN'', broj 94/13) na kč.br. 840/2, k.o. Darda.
Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom stupila je na snagu obveza
formiranja reciklažnog dvorišta u svakoj jedinici lokalne samouprave te unošenje lokacije
istog u prostorno-plansku dokumentaciju.
Odlukom Općine Darda u tu svrhu je određena katastarska čestica br. 840/2 smještena u
južnom dijelu naselja Darda, između ulica Osječka i Ljudevita Gaja.
Planom Gospodarenja otpadom Osječko-baranjske županije se na području Općine Darda
planira izgradnja reciklažnih otoka, mini reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta
građevinskog otpada te postavljanje rashladnog kontejnera za otpad životinjskog porijekla.
Ove obveze i nadalje egzistiraju ali je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom
propisana obveza izgradnje jednog reciklažnog dvorišta i obveza planiranja istog u
prostorno-planskog dokumentaciji.
Slijedom navedenog se mijenjaju postojeći članci (254.) i (255.) Odredbi za provođenje
PPUO Darda, te glase:
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''(254.)

Za izgradnju recilažnog dvorišta određena je kč.br. 840/2 k.o. Darda, u naselju
Darda. Nakon izrade projektne dokumentacije reciklažnog dvorišta na ostatku kč.br.
840/2 moguće je planirati izgradnju objekata drugih namjena sukladno Odredbama
za provođenje ovog Plana.
Reciklažno dvorište građevinskog otpada smješta se unutar građevinskih područja
naselja gospodarske namjene i/ili izdvojenih građevinskih područja izvan naselja
gospodarske namjene na zasebnoj građevnoj čestici, odnosno na drugi način
sukladno posebnom propisu.
Širina kolnika u uličnom profilu građevne čestice na kojoj se grade građevine iz
prvog i drugog stavka mora udovoljiti prometu kamiona, odnosno omogućiti
dvosmjerni promet i biti minimalne širine 5,0 m. Pristup do građevne čestice mora
biti širine minimalno 3,5 m. Na građevnoj čestici nužno je osigurati potrebni
manevarski prostor u svrhu postavljanja, pražnjenja i održavanja kontejnera za
otpad. Minimalna širina građevne čestice je 6,0 m, a minimalna površina 500 m².
Za gradnju građevina iz prvog i drugog stavka primjenjuju se uvjeti gradnje
građevina PPUT djelatnosti.
Na građevnoj čestici se mora osigurati kontrolirano prikupljanje oborinske vode te
zbrinjavanje iste na lokalno prihvatljiv način.

(255.)

Rashladni kontejner za otpad životinjskog porijekla postavlja se unutar reciklažnog
dvorišta ili na neku drugu odgovarajuću lokaciju, osim na površine javne namjene.
U slučaju smještaja rashladnog kontejnera izvan reciklažnih dvorišta na ostalim
površinama, nužno je osigurati mogućnost priključka na infrastrukturne sustave, te
manipulativne površine za pristup vozila za postavljanje i pražnjenje rashladnih
kontejnera.
Unutar građevne čestice rashladni kontejner mora biti odmaknut od regulacijske
linije minimalno 5,0 m, a od dvorišnih međa minimalno 3,0 m.''

Izmjena i dopuna 3.
Izmjena Odredbi za provođenje vezanih za utvrđivanje istražnih polja
Izmjenom članku 160. Odredbi za provođenje PPUO Darda omogućuje se i na području
Općine Darda mogućnost otvaranja istražnih polja po uvjetima koji vrijede na području cijele
Županije.
Slijedom navedenog članak (160.), mijenja se i glasi:
''(1)

Potencijalnim istražnim prostorom Općine se smatra:
-

(3)

obradivo tlo,
šume gospodarske namjene,
ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište.

Istražni prostori (i nastavno eksploatacijska polja) ne mogu se osnivati u:
-

građevinskim područjima''

Izmjena i dopuna 4.
Utvrđivanja izdvojenog dijela građevinskog područja naselja na k.č.br. 3769/157 k. o.
Petrijevci
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Izdvojeno građevinsko područje naselja Darda utvrđuje se na izgrađenoj građevnoj čestici
koja se prostorno nastavlja na izdvojeno građevinsko područje naselja Darda – područje
Karašica. Predmetna građevna čestica nalazi se u katastarskoj općini Petrijevci, a istočno od
nje, Prostornim planom uređenja Općine Petrijevci utvrđeno je također na izdvojeno
građevinsko područje naselja.

Predmetno područje nalazi se u poplavnom području za koje su uvjeti izgradnje definirani
Prostornim planom Osječko – baranjske županije (članak 177.), odnosno u svim
građevinskim područjima zabranjuje se gradnja na poplavnim područjima osim za gradnju
športsko-rekreacijskih, ugostiteljsko-turističkih i infrastrukturnih građevina.
Iznimno, u okviru postojećih naselja čiji se izgrađeni dijelovi građevinskog područja nalaze
unutar poplavnog područja, dozvoljava se gradnja i građevina ostalih namjena uz primjenu
tehničkih mjera zaštite koje propisuje nadležno tijelo za vodno gospodarstvo. Načine takve
izgradnje potrebno je detaljnije razraditi u PPUO/G. U PPUO/G obavezno je propisati mjere
zaštite područja od poplava, a izgradnju u neizgrađenom građevinskom području naselja
dopustiti tek po provedenim mjerama za zaštitu od poplava.
(1)

(2)

Članak 177.
U svim građevinskim područjima potrebno je odrediti:
zabranu prenamjene šumskog zemljišta osim za potrebe poduzetničke zone,
infrastrukture, sporta, rekreacije, lova i obrane Republike Hrvatske, vjerske i
zdravstvene građevine te područje, mjesto, spomenik i obilježje u svezi s
povijesnim događajima i osobama, ali samo ako to zbog prostornih, tehničkih ili
ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume odnosno šumskog zemljišta;
zabranu gradnje na poplavnim područjima osim za gradnju športsko-rekreacijskih,
ugostiteljsko-turističkih i infrastrukturnih građevina,
zabranu gradnje na tektonskim rasjedima osim infrastrukturnih građevina i
zabranu gradnje na klizištima.
Iznimno od propisanog u podstavku 2. stavka 1. ovog članka u okviru postojećih
naselja čiji se izgrađeni dijelovi građevinskog područja nalaze unutar poplavnog
područja, dozvoljava se gradnja i građevina ostalih namjena uz primjenu tehničkih
mjera zaštite koje propisuje nadležno tijelo za vodno gospodarstvo. Načine takve
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izgradnje potrebno je detaljnije razraditi u PPUO/G. U PPUO/G obavezno je propisati
mjere zaštite područja od poplava, a izgradnju u neizgrađenom građevinskom području
naselja dopustiti tek po provedenim mjerama za zaštitu od poplava.
Sukladno navedenom dopunjuje se članak 5, dodaje se stavak 3 koji glasi:
''U svim građevinskim područjima zabranjuje se gradnja na poplavnim područjima, osim za
gradnju športsko-rekreacijskih, ugostiteljsko-turističkih i infrastrukturnih građevina.
Iznimno , u okviru postojećih naselja čiji se izgrađeni dijelovi građevinskog područja nalaze
unutar poplavnog područja, dozvoljava se gradnja i građevina ostalih namjena uz primjenu
tehničkih mjera zaštite koje propisuje nadležno tijelo za vodno gospodarstvo.
Kod gradnje građevina ostalih namjena iz 2. podstavka, prostore u kojima ljudi rade i borave,
potrebno je graditi iznad kote poplavnih voda, odnosno iznad kote definirane podacima
nadležnog tijela za vodno gospodarstvo. U okviru postojećih naselja čiji se izgrađeni dijelovi
građevinskog područja nalaze unutar poplavnog područja.
Kod gradnje građevina ostalih namjena iz 2. podstavka unutar poplavnih područja potrebno
je poduzeti i provesti mjere zaštite područja od poplava sukladno uvjetima podacima
nadležnog tijela za vodno gospodarstvo.''

