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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE Donja Motičina, na 3. sjednici održanoj 16.11.2017. godine na
temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (NN., br. 153/13, 65/17),
Odluke o izradi 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina
(''Službeni glasnik'' Općine Donja Motičina, br. 2/17 ) i članka 32. Statuta Općine Donja
Motičina (''Službeni glasnik'' Općine Donja Motičina , br. 2/14 ), donosi sljedeću

ODLUKU
O DONOŠENJU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE DONJA MOTIČINA
I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom donose se 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Donja Motičina (''Službeni glasnik'' Općine Donja Motičina, broj: 3/06, 4/11, 2/13 i
1/16).

Članak 2.
4.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina (u daljnjem
tekstu : Plan) sastoje se od knjige-elaborata pod nazivom: ''4. Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina, broj Plana: 14/2017. godine.
Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek,
Vijenac Paje Kolarića 5A.
Članak 3.
Plan sadržava tekstualni i grafički dio:

a) Tekstualni dio

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

A) TEKSTUALNI DIO

1.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

2.

IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOĐENJE

B)

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

0.

PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

1.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2A.

CESTOVNI, POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET

2.B.

ENERGETSKI SUSTAV I VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

C)

mj. 1 : 25.000

mj. 1 : 25.000

mj. 1 : 25.000

mj. 1 : 25.000

STRUČNE PODLOGE I POPIS PROPISA NA KOJIMA SE TEMELJE
PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA

D)

ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

E) IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE
F)

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA

G)

SAŽETAK ZA JAVNOST

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U članku 97., stavak 9., mijenja se i glasi:

''Na svim raskrižjima javnih i/ili nerazvrstanih cesta tip raskrižja (oblikovanje raskrižja – klasično
križanje, kružni tok i sl.) definirat će se projektnom dokumentacijom u skladu s prometnim
potrebama i uvjetima pravne osobe koja upravlja ili je ovlaštena upravljati cestom.''

Članak 5.

Članak 121., mijenja se i glasi:

''Odvodnja otpadnih/sanitarnih voda naselja Donja Motičina i naselja Seona rješava se,
sukladno IiD PP OBŽ, priključivanjem na veći sustav odvodnje, i to na sustav Grada Našica s
zajedničkim (grupnim) uređajem za pročišćavanje.

Naselje Gornja Motičina do priključenja na grupni sustav može lokalno rješavati odvodnju i to
putem izgradnje lokalnog manjeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s aeracijom
(prokapnici uz rotirajuće diskove, ozračene aerobne zemljane lagune, biljni uređaji i sl.).

Trase vodova i položaj uređaja za pročišćavanje na kartografskom prikazu 2.3. ''Energetski i
vodnogospodarski sustav'' su usmjeravajućeg značenja i moguće ih je mijenjati u tijeku daljnje
razrade uz uvjet da se zadrži osnovni princip rješenja odvodnje.

U prvoj fazi gradnje sustava odvodnje, planirani vod od naselja Seona prema naselju Martin,
lociran pored planirane akumulacije Seona, moguće je postaviti u koridor postojeće prometnice
uz uvjet da se (vod) projektira tako da je moguće njegovo zadržavanje ispod površine
akumulacijskog jezera, odnosno alternativno, treba predvidjeti njegovo izmještanje kod
gradnje brane i formiranja akumulacije.

Na sustavu odvodnje omogućava se gradnja građevina i uređaja, te ugradnja opreme, nužnih
za normalno funkcioniranje sustava.''

Članak 6.

Članak 122., mijenja se i glasi:

''Biljni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti smješteni tako da nisu na
dominantnom smjeru vjetra prema najbližem naselju, uz uvjet da su udaljeni najmanje:
-

od građevinskih područja naselja 500 m
od državne ceste 200 m
od županijske i lokalne ceste 150 m
od nerazvrstane ceste 50 m.

Članak 7.

Članak 140., mijenja se i glasi:

''Do izrade sustava odvodnje otpadne vode iz domaćinstava trebaju se ispuštati u
nepropusne trodjelne armirano-betonske septičke jame ili sabirne jame, sukladno uvjetima
nadležnog javnopravnog tijela, koje omogućavaju redovito pražnjenje djelomično pročišćene
otpadne vode i odvoz od strane za to registrirane tvrtke na mjesto određeno Odlukom o
odvodnji otpadnih voda.
Otpadne vode većih gospodarskih pogona koje ne odgovaraju propisima o sastavu i
kvaliteti voda, prije upuštanja u javni odvodni sustav moraju se pročistiti pred tretmanom do
tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav, odnosno pročistiti odgovarajućim postupkom
prije upuštanja u prijemnike u koje se upuštaju.''

III. ZAKLJUČNE ODREDBE

III.

Kartografski prikazi, koji su važili do donošenja ove Odluke, a kako slijedi:

1.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

mj. 1 : 25.000

2A.

CESTOVNI, POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET

2.B.

ENERGETSKI SUSTAV I VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

mj. 1 : 25.000

mj. 1 : 25.000

stavljaju se izvan snage u cijelosti i zamjenjuju novima, sukladno ovoj Odluci, kako slijedi:

1.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

mj. 1 : 25.000

2A.

CESTOVNI, POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET

2.B.

ENERGETSKI SUSTAV I VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

mj. 1 : 25.000

mj. 1 : 25.000

IV.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na sve postupke za zahvate u prostoru na česticama
koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Plana. Isti
postupci dovršit će se po odredbama Plana koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

V.
Plan izrađen je u (6) šest primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od čega se 1
(jedan) nalazi u pismohrani Izrađivača Plana.

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina Donja Motičina, Matije Gupca 62a Jedinstveni
upravni odjel Općine Donja Motičina i na web stranici Općine Donja Motičina
http://donjamoticina.hr
VI.

Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o prostornom uređenju (‘’Narodne novine’’ broj
153/13, 65/17), Načelnik će izvršiti objavu pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog
plana i grafičkog dijela Prostornog plana, najkasnije u roku od 30. dana od stupanja na snagu
ove Odluke.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po objavljivanju u "Službenom glasniku''
Općine Donja Motičina.
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