REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI

KLASA: 350-01/19-01/08
URBROJ: 2178/14-02-20-4
Oprisavci, 22. siječnja 2020.g.
Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci i voditelj izrade plana – Tomislav
Dolečki, dipl.ing.arh u ime CPA d.o.o. iz Zagreba sačinili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE OPRISAVCI
Općinsko vijeće Općine Oprisavci donijelo je na 10. sjednici održanoj 14.12.2018. godine Odluku o izradi III.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci (KLASA: 023-05/18-01/42, URBROJ: 2178/1401-18-1; objava: "Službeni vjesnik" Brodsko-posavske županije broj 24/18).
Po provedbi zakonom propisanog postupka, a na temelju mišljenja o provedenom postupku ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodskoposavske županije (KLASA: 356-02/19-01/11, URBROJ: 2178/1-03-19-15 od 29.10.2019.), načelnik Općine
Oprisavci je donio Odluku da za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci nije
potrebna izrada strateške procjene utjecaja na okoliš te je o istoj informirao javnost putem objave na
službenim web stranicama Općine Oprisavci.
Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci obavijestio je javnost o početku izrade III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci:
obavijest o izradi na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www. mgipu.hr) 25.4.2019. godine.
obavijest o izradi na web stranici Općine Oprisavci (www.opcina-oprisavci.hr) - 7.1.2019. godine
Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci dostavio je 25.4.2019. godine Odluku o izradi III. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci s pozivom za dostavu zahtjeva (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) - KLASA: KLASA: 350-01/19-01/03, URBROJ: 2178/14-02-19-1, s traženjem
za dostavu podataka prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju od javnopravnih tijela:
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,
Ministarstvo državne imovine, Dežmanova 10, 10000 Zagreb,
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78,
10000 Zagreb,
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2 a, 10000 Zagreb,
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80,
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu,
35000 Slavonski Brod, A. Starčevića 43,
Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, Zvonimirova 4, 10000 Zagreb,
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Brodsko-posavska, Služba za granicu, Kaje Adžić bb,
35000 Slavonski Brod,

-

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Brodsko-posavska, Odjel za sigurnost cestovnog
prometa, 35000 Slavonski Brod, I. Mažuranića 9,
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Brodsko-posavska, Sektor upravnih, inspekcijskih i
poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova, Kaje Adžić bb, 35000 Slavonski Brod,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Slavonski Brod, N. Zrinskog 65a, 35000
Slavonski Brod,
Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, 35000 Slavonski Brod,
Petra Krešimira IV 1,
Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P. Krešimira IV
br. 1, 35000 Slavonski Brod,
Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Odsjek za poljoprivredu,
šumarstvo, obnovu i stambeno zbrinjavanje, 35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1,
HEP-HOPS d.o.o., Prijenosno područje Zagreb, 10000 Zagreb, Kupska 4,
HEP-ODS d.o.o., ''Elektra'' Slavonski Brod, P. Krešimira IV 11, 35000 Slavonski Brod,
Hrvatske vode,VGO za slivno područje grada Slavonskog Broda, Šetalište b. Radića 22, 35000
Slavonski Brod,
HAKOM – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića
9, 10110 Zagreb,
Vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Slavonski Brod, Odjel za razvoj, N. Š. Zrinskog 25, 35000
Slavonski Brod,
Brod plin d.o.o., Tome Skalice 4, 35000 Slavonski Brod,
HOPS d.o.o., Cara Hadrijana 2, 31000 Osijek,
Javna ustanova Natura Slavonica, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod,
JU Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod,
Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, I.G.Kovačića 58, 35000 Slavonski Brod,
Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb,
Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb,
HŽ Infrastruktura, Razvoj i investicijsko planiranje, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,
Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11, 35400 Nova Gradiška,
Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica,
Općina Garčin, Trg kralja Tomislava 92, 35212 Garčin,
Općina Klakar, Klakar 26 a, 35208 Ruščica,
Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

Stručni tim CPA izradio je elaborat Nacrt prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Oprisavci i dostavio ga načelniku Općine Oprisavci. Načelnik Općine Oprisavci je 27.11.2019. doniio Zaključak
o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci za javnu raspravu
(KLASA: 350-01/19-01/08, URBROJ: 2178/14-02-19-1) i njegovom upućivanju na javnu raspravu.
Javna
-

rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci objavljena je:
na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr);
na web stranici Općine Oprisavci (www.opcina-oprisavci.hr);
u dnevnom tisku - "Večernji list".

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci je trajala 15
dana (od 9.12. do 23.12.2019. godine, a za vrijeme njenog trajanja održano je 12.12.2019. godine u 11 sati
javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci u prostorijama
Općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16 u Oprisavcima.
Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci dostavio je posebne obavijesti o javnoj raspravi svim
javnopravnim tijelima iz članka 8. Odluke o izradi Plana.
Popis prisutnih na javnom izlaganju Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Oprisavci nalazi se u privitku Izvješća.
U propisanom roku ukupno 9 podnositelja podnijelo je 13 primjedbi i prijedloga, od čega 6 njih nisu imali
primjedbi:
HOPS - Prijenosno područje Osijek, Služba za upravljanje;
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Sektor za razvj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova;

-

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, Područni ured civilne
zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Slavonski Brod, Odjel inspekcije;
HRVATSKE CESTE, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i planiranje;
HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti;
MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za meterijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za
vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost

Tri podnositelja dostavila su ukupno 7 primjedbi, od čega su prihvaćene primjedbe:
MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatoski odjel u Slavonskom
Brodu;
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE.
Nisu prihvaćene primjedbe:
- Mijo Uremović, Prnjavor.
Jedinstveni upravni odjel je u suradnji sa stručnim izrađivačem Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Oprisavci izradio Izvješće o javnoj raspravi i dostavio ga načelniku Općine Oprisavci
radi donošenja Zaključka o utvrđivanju Konačnog prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Oprisavci.

Odgovorna osoba za
provođenje javne rasprave:
Pejo Kovačević, v.r

Prilozi:
- Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci
(SVBPŽ 24/18)
- obavijest o izradi III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci
na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja
- obavijest o izradi III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci
na web stranici Općine Oprisavci (www.opcinaoprisavci.hr)
- Odluka općinskog načelnika kojom se utvrđuje da nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za III. izmjene i dopune PPUO Oprisavci
- Zaključak načelnika o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena
i dopuna PPUO Oprisavci za javnu raspravu
- objava javne rasprave o Prijedlogu III. izmjena i dopuna
PPUO Oprisavci (Večernji list)
- objava javne rasprave o Prijedlogu III. izmjena i dopuna
PPUO Oprisavci na web stranici Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr)
- objava javne rasprave o Prijedlogu U III. izmjena i
dopuna PPUO Oprisavci na web stranici Općine
Oprisavci (www.opcina-oprisavci.hr)
- Zapisnik s popisom prisutnih na javnom izlaganju
Prijedloga III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci
- odgovori na pristigle primjedbe u javnoj raspravi

Općinski načelnik:
Pejo Kovačević

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE OPRISAVCI – III. izmjene i dopune
Odgovori na primjedbe pristigle u javnoj raspravi od 9.12. do 23.12.2019. godine

Redni
broj

1.

2.

3.

Podnositelj primjedbe
(KLASA, URBROJ, datum)
HOPS
Prijenosno područje Osijek
Služba za upravljanje
KLASA: 700/19-17/20
URBROJ: 3-002-001-02/VE-19-02
datum 6.12.2019.
HŽ INFRASTRUKTURA
Sektor za razvj, pripremu i provedbu
investicija i EU fondova
BROJ: 10013/19, 1.3.1. SK
datum 9.12.2019.
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Područni ured civilne zaštite Osijek
Služba civilne zaštite Slavonski Brod
Odjel inspekcije
KLASA: 214-02/19-11/02
URBROJ:511-01-384-02/19-02
datum 9.12.2019.

4.

HRVATSKE CESTE
Sektor za razvoj i strateško planiranje
Odjel za razvoj i planiranje
KLASA: 350-02/19-01/77
URBROJ: 345-200-210-211/516-19/DB
datum 12.12.2019.

5.

HAKOM
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne
djelatnosti
KLASA: 350-05/19-01/164
URBROJ: 376-05-3-19-4
datum 13.12.2019.

Sažetak primjedbe

Odgovor na primjedbu

Na području u granicama obuhvata Općine Oprisavci nemamo
postojećih niti planiranih objekata u nadležnosti HOPS d.o.o.,
Prijenosno područje Osijek. Sukladno t o m e , nemamo
prijedloga primjedbi na III. Izmjene dopune PPUO Oprisavci.

Nema primjedbi na plan.

Na temelju prikazane situacije u grafičkom dijelu PPU Općine
Oprisavci, vidljivo je da u granicama prostornog obuhvata nema
postojeće niti planirane željezničke infrastrukture. Time Vas
obavještavamo da HŽ Infrastruktura d.o.o. nema primjedbi
vezanih za prijedlog III. izmjena i dopuna PPU Općine Oprisavci.

Nema primjedbi na plan.

Temeljem Vašeg dopisa u predmetu Javne rasprave na Prijedlog
III. Izmjena i dopuna PPUO Oprisavci, obavještavamo Vas da
ostajemo pri uvjetima danima dopisom ovog tijela broj 511-1104-9/4-2774/2-19 od 3.5.2019. godine koje je potrebno ugraditi
u rečeni Prostorni plan uređenja.

Nema primjedbi na plan.

Temeljem članka 82. Zakona o cestama (NN broj 84/11,
22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Hrvatske ceste d.o.o. obvezne
su izvršiti pregled izrađene prostornoplanske dokumentacije
te dati očitovanje na predložena rješenja cestovne
infrastrukture državnog značenja. Pregledom Prijedloga
predmetnog Plana utvrđeno je da na području obuhvata PPUa nema postojećih niti planiranih državnih cesta. Slijedom
navedenog nemamo primjedbi na Prijedlog III. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci.
Na temelju članka 25. stavka 2. i 3. Zakona o elektroničkim
komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i
72/17) zatraženo je mišljenje na prijedlog III. izmjene i dopune
PPUO Oprisavci za javnu raspravu. Uvidom u dostavljeni
prijedlog III. izmjene i dopune
PPUO Oprisavci za javnu
raspravu potvrđujemo da na prijedlog nemamo primjedbi.

CPA d.o.o. i Općina Oprisavci

Nema primjedbi na plan.

Nema primjedbi na plan.
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6.

7.

8.

MINISTARSTVO OBRANE
Uprava za meterijalne resurse
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku
učinkovitost
KLASA: 350-02/19-01/74
URBROJ: 512M3-02021-19-4
datum: 19.12.2019.
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
KLASA: 612-08/19-10/0185
URBROJ: 532-04-02-06/2-19-4
datum: 19.12.2019.

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO
UREĐENJE BRODSKO-POSAVSKE
ŽUPANIJE
KLASA: 350-02119-01/5
URBROJ: 2178/01-26-0/2-19-8
DATUM: 23.12.2019.

Temeljem odredbi članka 92. Zakona o obrani (NN broj 73/13,
75/15, 27/16, 110/17, 30/18 i 70/19) i Pravilnika o zaštitnim i
sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina (NN broj
122/15) obavještavamo vas da nemamo primjedbi na prijedlog
III. Izmjena i dopuna PPUO Oprisavci. Na području obuhvata
predmetnog plana nema zona posebne namjene niti drugih
zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane.
Uvidom u Prijedlog III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci, sa
stajališta zaštite arheološke kulturne baštine na području općine
Oprisavci, smatramo da članak 127. Prostornog plana nije
izmjenjen na način kako je sugerirano našim očitovanjem
(KLASA: 612-08/19-10/0185, URBROJ: 532-04-02-6/2-19-2 od
28.5.2019. godine). Stoga je potrebno članak 127. ispraviti u
skladu s navedenim očitovanjem. Iz popisa registriranih
lokaliteta navedenih u spomenutom očitovanju potrebno je samo
izostaviti br. 1. KUPINA "Selište Kućišta" koji se nalazi u Općini
Velika Kopanica.
U odredbama za provođenje prostornog plana uskladiti odredbe
za gradnju izvan građevinskog područja sukladno članku 44.
Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19), uz uvažavanje odredbi prostornog plana višeg
reda.
Uvidom u odredbe za provođenje, iste uskladiti s odredbama za
provođenje koje se odnose obnovljive izvore energije članak
107. Odredbi za provođenje Prostornog plana Brodsko posavske
županije (SV BPŽ 04/01, 06/05, 11108, 14/08-pročišćeni tekst,
05110 i 09/12). Sadržaje obnovljivih izvora energije definirati
sukladno važećem prostornom planu višeg reda (obratiti
pozornost na definiranje zone gradnje - oznaka kao i vrste
građevina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, kao i
definiranje gradnje vezano za namjenu u prostornom planu).
Za zone zaštite koje se ne štite važećim odlukama (Odluke o
zaštiti vodocrpilišta) uvažiti zone zaštite temeljem Prostornog
plana Brodsko-posavske županije kao i Strategije prostornog
razvoja Republike Hrvatske (NN 106/17).

CPA d.o.o. i Općina Oprisavci

Nema primjedbi na plan.

Primjedba se prihvaća.

Primjedba se prihvaća.

Primjedba se prihvaća.

Primjedba se prihvaća.
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9.

M. UREMOVIĆ
Prnjavor
datum 20.12.2019.

Uvidom u Prijedlog III. Izmjena i dopuna PPUO Oprisavci uočili
smo izmjene i dopune građevinskog područja koje je u
vlasništvu Republike Hrvatske, te Vas slijedom članka 6. Zakona
o upravljanju državnom imovinom upućujemo na potrebno
mišljenje Ministarstva državne imovine.

Primjedba se prihvaća.
Obrazloženje:
Dopisom CPA d.o.o. broj: 256/2019 od 13.12.2019. zatraženo
je od Ministarstva državne imovine mišljenje na prijedlog III.
izmjena i dopuna PPUO Oprisavci, a uz dopis je dostavljen i CD
sa usporednim prikazima građevinskih područja naselja (važeći
plan i prijedlog izmjena).
Mailom je 14.1.2020. godine u 11:54 na pisarnicu Ministarstva
državne imovine poslana požurnica.
Na pismeni zahtjev i požurnicu nije dostavljen odgovor te se
stoga smatra da Ministarstvo državne imovine nema primjedbi
na Prijedlog III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci.

U odredbama za provođenje dopuniti odredbe za sve definirane
namjene gradnje čiji se akti izdaju temeljem ovog plana, a pri
dopuni uvažavati članak 61. važećeg Zakona o prostornom
uređenju.

Primjedba se prihvaća.
Primjedba se ne prihvaća.
Obrazloženje:
K.č. br. 163 se većim dijelom već nalazi u građevinskom
području naselja Prnjavor (od ukupne površine 13.872 m2 oko
8.200 m2 je u g.p.). K.č. br. 170 se većim dijelom već nalazi u
građevinskom području naselja Prnjavor (od ukupne površine
64.614 m2 oko 42.750 m2 je u g.p.).
Člankom 134. važećeg PPUO Oprisavci navedeno je da se za
očuvanje područje široke ledine u Prnjavoru kao ruralnog oblika
na njoj preporuča zabrana građenja: visokogradnje,

Traži se proširenje građevinskog područja naselja Prnjavor na
k.č. br. 163 i 170, sve k.o. Prnjavor, u čitavoj površini.

CPA d.o.o. i Općina Oprisavci

niskogradnje i hidrogradnje i rekultivaciju ledine u park ili
perivoj osim uobičajenih prilaza i bereka.
Ova je površina označena na kartografskom prikazu plana broj
3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, u mj.
1:25000.
Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu svojim dopisom
(KLASA: 612-08/19-10/0185, URBROJ: 532-04-02-06/2-19-4
od 19.12.2019. nije predložio ukidanje ovog ograničenja.
Mišljenja smo da na dijelu k.č. br. 163 i 170 koje se nalze u
građevinskom području (ukupno oko 51.000 m2) ima dovoljno
prostora za realizaciju svih zahvata u prostoru koji bi se mogli
očekivati, s obzirom da je samo dio ovog prostora zauzet
nogometnim igralištem (oko 8.000 m2).
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Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

Odgovorni voditelj izrade
Nacrta prijedloga Prostornog plana uređenja
Općine Oprisavci – III. izmjene i dopune:

Pejo Kovačević

Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt urbanist

CPA d.o.o. i Općina Oprisavci

