
Temeljem članka 86. stavak 3. i članka 198. stavak 1. i 3. Zakona o prostornom uređenju 

("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 30. točka 9. Statuta Osječko-

baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 

5/09., 16/09., 2/13., 4/18., 2/20. i 2/21.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 7. 

sjednici 3. veljače 2022. godine 

 

 

 

O D L U K U 

 

o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Osječko-baranjske županije 
 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-

baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/02., 4/10., 3/16., 5/16., 5/20. i 1/21. - u daljnjem 

tekstu: Izmjene i dopune Plana). 

 

 

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana 

 

Članak 2. 

 

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana je Zakon o prostornom uređenju 

("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.). 

 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade). 

 

Stručni izrađivač Izmjena i dopuna Plana je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje 

Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Stručni izrađivač). 

 

 

Razlozi za Izmjene i dopune Plana 

 

Članak 3. 

 

Razlozi izrade Izmjena i dopuna Plana proizlaze iz potrebe rješavanja pitanja gospodarenja 

otpadom koji sadrži azbest i opasnim otpadom nakon saniranja i zatvaranja odlagališta neopasnog 

otpada "Nemetin" te usklađivanja s propisima iz područja gospodarenja otpadom i preispitivanja 

odredbi koje se odnose na promet u mirovanju za potrebe Gospodarskog centra u Osijeku i odredbi 

kojima bi se omogućila etapna realizacija projekta te uvođenje mogućnosti privremenih i prijelaznih 

rješenja tijekom realizacije. 

 

Razlozi izrade Izmjena i dopuna Plana prvenstveno se odnose na određivanje lokacije 

odlagališta otpada Sarvaš kao površine za zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest i propisivanje uvjeta 

za provedbu navedenog zahvata u prostoru od strateškog značaja za Osječko-baranjsku županiju. 

Lokacija odlagališta otpada Sarvaš će se odrediti i kao lokacija za gospodarenje opasnim otpadom bez 
propisivanja uvjeta za provedbu navedenog zahvata u prostoru. 
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Obuhvat Izmjena i dopuna Plana 
 

Članak 4. 
 

Prostorni obuhvat Izmjena i dopuna Plana određen je u odnosu na zahvate u prostoru koji su 

od strateškog interesa za Osječko-baranjsku županiju: 

- lokacija odlagališta opasnog otpada u Nemetinu i lokacija odlagališta otpada u Sarvašu te 

- lokacija Gospodarskog centra u Osijeku. 
 

Izmjene i dopune Plana obuhvatit će tekstualni dio (Odredbe za provedbu) i grafički dio Plana. 
 
 

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana 
 

Članak 5. 
 

Na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora Prostornog plana Osječko-

baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/02., 4/10., 3/16., 5/16., 5/20. i 1/21. - u daljnjem 

tekstu: PPOBŽ) na približnoj lokaciji odlagališta otpada "Nemetin" simbolom je označeno 

građevinsko područje za gospodarenje otpadom (O), na kartografskom prikazu 2.4. Obrada, 

skladištenje i odlaganje otpada simbolom je označena građevina za skladištenje opasnog otpada i 

sabirno mjesto opasnog otpada, a na kartografskom prikazu 3.2.1. Uređenje zemljišta i zaštita 

posebnih vrijednosti i obilježja, simbolom je označeno napušteno odlagalište otpada. Odredbom 

članka 115. stavkom 1. PPOBŽ propisano je da se na području Županije uspostavlja cjeloviti sustav 

gospodarenja otpadom u skladu s Planom gospodarenja otpadom RH i drugim posebnim propisima te 

je u PPOBŽ, između ostalog, planirana lokacija za izgradnju građevine za skladištenje opasnog otpada 

i sabirno mjesto opasnog otpada "Nemetin". Stavkom 3. propisano je da su kazete za zbrinjavanje 

azbesta, između ostalog, planirane na lokaciji Nemetin. 
 

Grad Osijek je, temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se 

financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. sklopljenim s Ministarstvom 

zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetike, proveo sanaciju i zatvaranje 

odlagališta neopasnog otpada "Nemetin", za što je ishođena uporabna dozvola 27. studenoga 2020. 

godine te je time onemogućeno planirano gospodarenje otpadom na predmetnoj lokaciji. 
 

Radi omogućavanja izravne provedbe u svrhu zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest na za to 

najprikladnijoj lokaciji te rješavanja pitanja zbrinjavanja opasnog otpada, potrebno je izraditi i donijeti 

Izmjene i dopune Plana. Izmjenama i dopunama Plana na kartografskim prikazima na lokaciji 

odlagališta otpada u Sarvašu dodat će se ogovarajući simboli za zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest 

i u tekstualnom dijelu propisati uvjete za provedbu navedenog zahvata te ukloniti suvišni simboli na 

kartografskim prikazima koji se odnose na lokaciju odlagališta otpada "Nemetin". Vezano za 

gospodarenje ostalim opasnim otpadom, prilagodit će se oznake na kartografskim prikazima te 

izmijeniti tekstualni dio PPOBŽ bez propisivanja uvjeta za provedbu. 
 

Odredbom članka 9a. PPOBŽ propisani su uvjeti za gradnju Gospodarskog centra u Osijeku te 

će se preispitati stavci koji se odnose na promet u mirovanju i stavci kojima bi se omogućila etapna 

realizacija projekta te uvođenje mogućnosti privremenih i prijelaznih rješenja tijekom realizacije. 
 
 

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana 
 

Članak 6. 
 

Ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su odrediti površinu građevinskog područja za 

gospodarenje otpadom koji sadrži azbest i propisati uvjete za provedbu navedenog zahvata u prostoru 

kako bi se na temelju njega izdavali akti za provedbu, odrediti lokaciju za utvrđivanje građevinskog 

područja za gospodarenje opasnim otpadom bez propisivanja uvjeta za provedbu, odredbe koje se 

odnose na gospodarenje opasnim otpadom uskladiti s propisima iz područja gospodarenja otpadom i 

preispitati odredbe koje se odnose na racionalizaciju investicije i smanjenje troškova izgradnje i 

održavanja Gospodarskog centra u Osijeku, vodeći računa o realnim potrebama i mogućnostima. 
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Sektorske strategije, planovi, studije i drugi dokumenti 

 

Članak 7. 

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana koristit će se: 

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 130/05.), 

- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine ("Narodne 

novine" broj 3/17.), 

- Program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom za Županiju Osječko-Baranjsku - 

("Županijski glasnik" broj 9/96.), 

- Plan gospodarenja otpadom Grada Osijeka za razdoblje 2017. - 2022. ("Službeni glasnik" broj 

6/18.) i 

- Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i 

održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I-351-

03/21-09/02, URBROJ: 517-05-1-2-21-14 od 24. svibnja 2021. godine, doneseno nakon 

provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, kojim je utvrđeno da za 

zahvat Gospodarskog centra u Osijeku nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na 

okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

 

Način pribavljanja stručnih rješenja za Izmjene i dopune Plana 

 

Članak 8. 

 

Stručno rješenje Izmjena i dopuna Plana, temeljem dokumenata navedenih u članku 7. ove 

Odluke, izradit će Stručni izrađivač u suradnji s Nositeljem izrade. 
 

 

Popis javnopravnih tijela te drugih sudionika u izradi Izmjena i dopuna Plana 
 

Članak 9. 
 

Zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana potrebno je temeljem članka 90. Zakona o 

prostornom uređenju zatražiti od: 

1. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, 

Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb, 

2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 

Zagreb, 

3. Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, UŠP Osijek, Julija Benešića 1, Osijek, 

4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 

gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb, 

5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 

Zagreb, 

6. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička 

cesta 80/7, Zagreb, 

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

8. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za upravljanje i 

raspolaganje nekretninama, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, 

9. Grad Osijek, Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, 

Kuhačeva 9, Osijek, 

10. Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam, Franje Krežme 18, Osijek i 

11. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za investicije i razvojne projekte, Ribarska 1/IV, 

Osijek. 
 

Pozvana javnopravna tijela dužna su svoje zahtjeve koji se odnose samo na obuhvat Izmjena i 

dopuna Plana opisan u članku 4. ove Odluke, dostaviti u roku od 15 dana. Ukoliko zahtjevi ne budu 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/289920.html
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dostavljeni u tom roku, temeljem članka 90. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne 

novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), smatrat će se da ih nema. 

 

Planirani rok za izradu Izmjena i dopuna Plana 

 

Članak 10. 

 

Rok za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana je 30 dana od dana zaprimanja svih 

zahtjeva javnopravnih tijela odnosno proteka roka za njihovu dostavu. 

 

Javna rasprava trajat će 8 dana. 

 

Rok za pripremu izvješća s javne rasprave je 20 dana od isteka roka za davanje mišljenja u 

javnoj raspravi. 

 

Rok za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana je 15 dana od izrade 

izvješća s javne rasprave. 

 

 

Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna Plana 

 

Članak 11. 

 

Troškovi izrade Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava za redovan rad Nositelja 

izrade i Stručnog izrađivača predviđenih Proračunom Osječko-baranjske županije. 

 

 

Članak 12. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 

 

 

KLASA: 350-02/21-01/17 

URBROJ: 2158-01-22-15 

Osijek, 3. veljače 2022. 

 

 Predsjednica 

 Ivana Bagarić, v.r. 

 

 
 


