SLUŽBENI
GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE KOŠKA
Godina XXI.

Koška, 7. srpnja 2014.

Broj 4.

S A D R Ž A J:
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

37. Odluka o donošenju I. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja općine Koška
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

26. Odluka o utvrđivanju socijalne osnovice i visini pomoći za
podmirenje troškova električne energije, vode, plina, odvoza smeća i
ogrjeva
27. Odluka o izboru dobitnika stipendije Općine Koška za akademsku
2013/2014.godinu
28. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga I. izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Općine Koška
29. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nadzor izvođenja radova
sanacije nerazvrstanih cesta na području općine Koška
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

37. Na temelju članka 100. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne
novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o izradi I. Ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Koška (''Službeni glasnik Općine Koška'', br. 1/13.) i
članka 29. točka 2. Statuta Općine Koška ("Službeni glasnik Općine Koška", broj 1/13.),
Općinsko vijeće Općine Koška na 6. sjednici od 4. srpnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU I. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA OPĆINE KOŠKA

I.

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom donose se I. Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Koška (''Službeni glasnik Općine Koška'', broj: 1/13).
Članak 2.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Koška (u daljnjem tekstu
: Plan) sastoje se od dvije knjige-elaborata pod nazivom: ''I. Ciljane izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Koška'', broj Plana: 05/2013. godine.
Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d.
Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5A.
Članak 3.
Plan sadržava Knjigu 1.
prilozi:

Tekstualni i grafički dio i Knjigu 2. Obvezni

KNJIGA 1 Tekstualni i grafički dio
0. OPĆI DIO
1. Naslovna stranica
2. Potpisni list
3. Suradnja i konzultacije u izradi Plana
4. Sadržaj
5. Suglasnost i mišljenje
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I. TEKSTUALNI DIO PLANA
1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
II. GRAFIČKI DIO
Mjerilo
0.

PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

1:25.000

2.C..

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I ODLAGANJE
OTPADA

1:25.000

KNJIGA 2. – Obvezni prilozi
0. OPĆI DIO
1. Naslovna stranica
2. Potpisni list
3. Suradnja i konzultacije u izradi Plana
4. Sadržaj

III. OBVEZNI PRILOZI
A) OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE KOŠKA
1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA
2. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA
B) POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO
POŠTIVATI U IZRADI PLANA
C) ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I ČLANKA 94. ZAKONA O
PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
1. ZAHTJEVI IZ ČLANKA 79. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I
GRADNJI
2. MIŠLJENJE IZ ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I
GRADNJI
D) IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI
1. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI
2. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
E) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA
F) SAŽETAK ZA JAVNOST
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IV. DOKUMENTACIJA
1. Izvadak iz sudskog registra
2. Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva
3. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog
uređenja
4. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inženjera u graditeljstvu
5. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prostornog Plana

II.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.
U članku 91., stavak 2. mijenja se i glasi:

''Detaljno određivanje trasa prometnica i ostale infrastrukture, unutar koridora koji su
određeni Planom utvrđuje se projektnom dokumentacijom, odnosno dokumentima prostornog
uređenja nižeg reda, vodeći računa o konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i
drugim okolnostima.''.
Članak 5.
Članak 111., mijenja se i glasi:
''Planom su osigurani prostori za:
-

-

Vodoopskrbu (sustav korištenja voda)
- uređenje i zaštitu izvorišta i drugog ležišta koja se koristi ili je rezervirana za javnu
vodoopskrbu
- glavne vodoopskrbne cjevovode kojima se voda usmjerava prema centrima
potrošnje
- vodospreme i crpne stanice
Odvodnju otpadnih voda: uređaje za pročišćavanje voda, ispuste, crpne stanice, ostale
odvodne kanale i kolektore
- nasipe (obaloutvrde) i kanale.''.
Članak 6.
Članak 112., mijenja se i glasi:

''Na području Općine Koška planira se proširenje vodoopskrbne mreže, u cilju
jednoličnije i kvalitetnije opskrbe pitkom vodom cijelog područja.
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''Planom razvitka vodoopskrbe Osječko-baranjske županije'' opskrba vodom Općine
Koška predviđena je preko glavnog planiranog transportno-distributivnog cjevovoda, koji ide
iz pravca Našica, te uz državnu cestu D2 prema Osijeku (za naselja Breznica Našička, Niza,
Koška, Normanci i Topoline).
Na ovaj se cjevovod vežu opskrbni cjevovodi za naselja s južne strane državne ceste D2
(Ordanja, Ledenik, Andrijevac, Branimirovac i Lug Subotički). Na području Općine Koška u
2004. godini započela je izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda uz trasu državne
ceste D2 (za naselja Breznica Našička, Niza, Koška, Normanci i Topoline).
Također je planiran spoj naselja Koška sa sustavom grupnog vodovoda Valpovo i to
preko magistralnog cjevovoda Koška-Harkanovci. Značajna u sustavu vodoopskrbe je i
planirana vodosprema locirana istočno od naselja Koška (V=300 m³).''.
Članak 7.
Članak 116., mijenja se i glasi:
''Prema PPOBŽ odvodnja otpadnih voda na području Općine Koška predviđena je na
dva načina:
-

izgradnjom sustava odvodnje i zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
odvodnja putem izgradnje malih pojedinačnih uređaja s aeracijom (prokapnici uz
rotirajuće diskove, ozračene aerobne zemljane lagune i biljni uređaji).

Kao alternativno rješenje Planom je predviđena izgradnja zajedničkog sustava odvodnje
za sva naselja Općine sa zajedničkim uređajem za pročišćavanje.
Lokacija zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda planira se na kčbr. 907/4 u
k.o. Koška (između naselja Koška i Niza, sjeverno od D2), a nakon pročišćavanja otpadne
vode bi se ispuštale u prijemnik – kanal Donju Jasenovicu.
Izgradnja zajedničkog sustava odvodnje naselja Općine Koška će se provoditi u
sljedećim etapama:
-

I. faza – izrada projektne dokumentacije,
II. faza – izgradnja zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
III. faza – izgradnja kanalizacijske mreže u naseljima.

Zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i biljni pročistači otpadnih voda
moraju biti smješteni tako da nisu na dominantnom smjeru vjetra prema najbližem naselju, uz
poštivanje minimalnih udaljenosti od građevinskih područja naselja, te ceste i željezničke
pruge, što je određeno odredbama ove Odluke.
Minimalne udaljenosti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i biljnih pročistača
iznose:
-

od građevinskih područja naselja 500 m,
od državne ceste 200 m,
od županijske i lokalne ceste 150 m,
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-

od nerazvrstane ceste 50 m,
od željezničke pruge 200 m.''.
Članak 8.
U članku 120., u stavku 2. iza alineje 14. dodaju se dvije nove alineje 15. i 16. koje

glase:
''-

očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine,
šumske rubove, živice koje se nalaze između obradivih površina,
kod planiranja zahvata izvan građevinskih područja, uzeti u obzir prisutnost ugroženih i
rijetkih stanišnih tipova, zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune, karakteristike
vodnih resursa, elemente krajobraza i ciljeve očuvanja ekološke mreže.''.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

''Sjeverni dio Općine Koška ulazi u područje ekološke mreže, međunarodno važno
područje za ptice HR1000011, Ribnjaci Grudnjak i Našički ribnjak s kompleksom
lužnjakovih šuma, sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže (Narodne novine, broj
109/07) koje je i potencijalno područje europske ekološke mreže Natura 2000.''.

III.

ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 9.

Kartografski prikaz 2.C. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I ODLAGANJE
OTPADOM u cijelosti se stavlja van snage i zamjenjuje novim sukladno ovoj Odluci, i to
kako slijedi 2.C. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I ODLAGANJE OTPADOM .
Članak 10.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na upravne 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.
Članak 11.
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 Koška, N.Š.Zrinskog 1, Koška,
Jedinstveni upravni odjel Općine Koška i u Upravnom odjelu za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije i web stranici Općine Koška
www.koska.hr.
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Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Koška''.
KLASA: 350-01/14-01/1
Urbroj: 2185/04-01-14-15
Koška, 4. srpnja 2014.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA:
Vlado Cimerman, dipl.ing.polj.,v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
26.Na temelju članka 8. i 9. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Koška ("Službeni
glasnik Općine Koška", broj 2/12.) članka 60. točka 4. Statuta Općine Koška ("Službeni
glasnik Općine Koška", broj 1/13.), načelnik Općine Koška dana 27.lipnja 2014. godine,
donosi
ODLUKU
o utvrđivanju socijalne osnovice i
visini pomoći za podmirenje troškova električne
energije, vode, plina, odvoza smeća i ogrjeva

Članak 1.
Socijalna osnovica u 2014.godini, temeljem koje se utvrđuje pravo na pomoć za
podmirenje troškova stanovanja sukladno članku 13. Odluke o socijalnoj skrbi, iznosi 800,00
kuna.
Članak 2.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, ukoliko ispunjavaju
uvjete iz članka 8. Odluke o socijalnoj skrbi, mogu ostvariti:
- samac ili obitelj u visini do 100,00 kuna mjesečno.
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