Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“
Republike Hrvatske, broj: 20/18) i članka 32. Statuta Općine Donja Motičina ( "Službeni
glasnik“ Općine Donja Motičina, broj: 1/18) Općinsko vijeće Općine Donja Motičina na 8.
sjednici od 6.6.2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Donja Motičina
Članak 1.
Ovom Odlukom, a na prijedlog općinskog načelnika, donosi se Program raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Donja Motičina.
Članak 2.
Program raspolaganja uputit će se na mišljenje Skupštini Osječko-baranjske županije te na
suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
Članak 3.
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu
Donja Motičina stupit će na snagu po dobivenom mišljenju Skupštine Osječko-baranjske
županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Donja Motičina i biti će objavljen na web stranici Općine Donja Motičina.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ružica Mikičić v.r.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj:
153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Donja Motičina („Službeni glasnik" Općine Donja Motičina,
broj: 1/18) Općinsko vijeće Općine Donja Motičina na svojoj 8.sjednici održanoj 6. lipnja 2018. godine
donijelo je
ODLUKU
o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Donja Motičina
Članak 1.
Ovom Odlukom o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina (u
daljnjem tekstu: Odluka) započinje postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Donja Motičina (''Službeni glasnik'' Općine Donja Motičina, broj: 3/06, 4/11, 2/13, 1/16, 5/17 i 5a/17), u
daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana.
1) PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 2.
Izmjena i dopuna Plana izrađuje se u skladu sa odredbama članka 76. i 113. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“ RH, broj: 153/13 i 65/17) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“
RH, broj: 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).
2) RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA
Članak 3.
(1) Osnovni razlog i cilj izrade Izmjena i dopuna Plana je:
- proširenje postojećeg eksploatacijskog polja Crna glava;
- ukidanje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene
sjeverno od naselja Donja Motičina;
- ucrtavanje inundacijskih područja.
(2) Izmjene i dopune Plana obuhvaćaju izmjene i drugih dijelova plana u obuhvatu koji proizlazi iz
izmjene navedene u stavku (1.) ovoga članka.
(3) Navedene izmjene i dopune na odgovarajući način će se ugraditi u Plan, sukladno pribavljenim
posebnim zahtjevima i analizi prostora i zakonske regulative. Ukoliko se kroz izradu Izmjenu i dopuna
Plana utvrdi da neku od navedenih izmjena nije moguće ugraditi ili se od njih odustaje, ovu Odluku nije
zbog toga potrebno mijenjati.
3) OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.
Izmjene i dopune izrađuju se u tekstualnom dijelu Plana, Odredbama za provedbu i kartografskim
prikazima, u obuhvatu koji proizlazi iz izmjene navedene u članku 3. ove Odluke.
4) OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
Prostorni plan uređenja općine Donja Motičina donesen je 2006. godine, a izmjene i dopune 2011.,
2013., 2016. i 2017. godine (''Službeni glasnik'' Općine Donja Motičina, broj: 3/06, 4/11, 2/13, 1/16, 5/17
i 5a/17).
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Ukupan prostorni razvoj područja Općine Donja Motičina u skladu je s PPU Općine Donja Motičina u
velikom dijelu, ali je zbog proširenja postojećeg eksploatacijskog polja Crna glava i realizacije
gospodarske zone južno od naselja Donja Motičina potrebno pristupiti izmjenama i dopunama.
5) CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 6.
Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje prostornih uvjeta za planirani razvoj gospodarske zone
južno od naselja Donja Motičina i eksploatacijskog polja Crna glava.
6) POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 7.
Ne procjenjuje se potrebnim izrada stručnih podloga za izradu ovih Izmjena i dopuna Plana.
7) VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA
Članak 8.
Izmjene i dopune izrađuju se na kartografskim prikazima PPUO Donja Motičina, a eventualne
nedostajuće podloge pribavit će Općina Donja Motičina.
8) POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
PLANA
Članak 9.
(1) U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana zahtijevat će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice
i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravna tijela:
1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička
cesta 80, 10000 Zagreb,
2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku,
Kuhačeva 27, 31000 Osijek,
3. MINISTARSTVO OBRANE, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja
Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb,
4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica
grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska
2a, 10000 Zagreb,
6. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica
grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,
7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO BARANJASKA, Inspekcija zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva, Prolaz kod Snježne
Gospe 2, 31000 Osijek,
8. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb,
9. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA, Uprava za investicije,
industriju i inovacije, Sektor za rudarstvo, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
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10. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta
Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
11. HRVATSKE VODE, VGO za vodno područje Dunava i donje Drave, VGI za mali sliv Karašica
– Vučica, Trg A. Starčevića 9, 31540 Donji Miholjac,
12. HRVATSKE VODE, VGO za vodno područje Dunava i donje Drave, Splavarska 2, 31000
Osijek,
13. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO BARANJSKE
ŽUPANIJE, Europske avenije 11, 31000 Osijek,
14. OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i
prirode, Europske avenije 11, 31000 Osjek,
15. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Osijek, Gornjodravska obala 95-96,
31000 Osijek,
16. URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo,
Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo, Županijska 4, 31000 Osijek,
17. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE, Trg Lava Mirskog 1/I, 31000 Osijek.
(2) Pravne osobe navedene u stavku 1. ovoga članka dužne su osigurati i dostaviti Općini zahtjeve
(podatke, planske smjernice i propisane dokumente) sukladno članku 90. Zakona o prostornom
uređenju u roku od 15 dana samo u dijelu koji je direktno vezan uz navedene izmjene i dopune
Plana.
O izradi Izmjena i dopuna Plana potrebno je obavijestiti susjedne jedinice lokalne samouprave.
Članak 10.
Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana je najviše 15 dana od dana dostave ove
Odluke. U slučaju da javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku
određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.
Članak 11.
U skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ RH, broj: 153/13 i 65/17),
javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke moraju u svojim zahtjevima odrediti važeće propise i njihove
odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u izradi Izmjena i dopuna
Plana. Ako to ne učine, nositelj izrade nije dužan poštivati takve zahtjeve. U tom slučaju je nositelj izrade
Izmjena i dopuna Plana dužan posebno obrazložiti nepoštivanje zahtjeva.
Članak 12.
Javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez
naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu
Izmjena i dopuna Plana.
9) ROKOVI VEZANI UZ IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 13.
Dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) u roku od najviše 15 dana.
Nacrt prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od primitka eventualno nedostajućih podloga i
zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, sukladno Članku 90. Zakona o prostornom
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uređenju („Narodne novine“ RH, broj: 153/13 i 65/17) uz pretpostavku da se zbog navedenih zahtjeva
neće u većoj mjeri povećati količina predviđenih radova.
10) IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 14.
Izvor financiranja Izmjena i dopuna Plana je proračun Općine Donja Motičina.
11) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
U vrijeme izrade Izmjena i dopuna Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati
u prostoru, odnosno građenje.
Članak 16.
Sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju ova Odluka dostavlja se:
- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj;
- javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke zajedno sa pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 90.
Zakona o prostornom uređenju.
Članak 17.
(1) Nositelj izrade po objavi Odluke o izradi prostornog plana obavještava javnost o izradi
prostornog plana na:
1. mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave;
2. mrežnoj stranici područne (regionalne) samouprave;
3. kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

(2) O izradi Izmjena i dopuna Plana potrebno je obavijestiti susjedne jedinice lokalne
samouprave.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku" Općine Donja
Motičina.
KLASA: 350-02/18-01/31
URBROJ: 2149/05-01-18-01
Donja Motičina, dana 6. lipnja 2018. godine

Predsjednica Općinskog vijeća:
Ružica Mikičić v.r.
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Na temelju članka 9. Statuta Općine Donja Motičina („Službeni glasnik“ Općine Donja
Motičina, broj: 1/18) i članka 15. Odluke o priznanjima Općine Donja Motičina („Službeni
glasnik“ Općine Donja Motičina, broj: 1/99), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu priznanja
Općine Donja Motičina, Općinsko vijeće Općine Donja Motičina na svojoj 8. sjednici, održanoj
dana 6. lipnja 2018. godine, donosi
ODLUKU
O DODJELI PRIZNANJA OPĆINE DONJA MOTIČINA
ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom dodjeljuju se priznanja Općine Donja Motičina za 2018. godinu kako slijedi:
1. Katarini Bošnjaković iz Seone – za dugogodišnje darivanje krvi (37);
2. Ivanu Vargi iz Donje Motičine - za dugogodišnje darivanje krvi (52);
3. Mati Peršiću iz Donje Motičine – dugogodišnjem članu Upravnog odbora te Predsjedniku
DVD-a;
4. Franji Batracu iz Donje Motičine - dugogodišnjem članu Upravnog odbora DVD-a koji je
sudjelovao i u izgradnji Vatrogasnog doma;
5. Franji Vinkoviću iz Donje Motičine - dugogodišnjem članu Upravnog odbora DVD-a koji je
sudjelova u izgradnji Vatrogasnog doma te do prošle godine aktivno sudjelovao na
natjecanjima;
6. Silvi Jančuli iz Našica – za uspješan dugogodišnji rad i doprinos razvoju predškolskog odgoja
u područnom vrtiću „Zvončić“ u Donjoj Motičini;
7. Slavici Hettich iz Našica – za uspješan dugogodišnji rad i doprinos razvoju predškolskog
odgoja u područnom vrtiću „Zvončić“ u Donjoj Motičini;
8. Milanu Benoviću iz Našica – za posebne zasluge u radu kluba te unapređenju i podizanju
kvalitete i organizacije kluba;
9. Vladi Mikičiću iz Donje Motičine – dugogodišnjem Predsjedniku koji je aktivno sudjelovao
u izgradnji stadiona i terena;
10. Davoru Batracu iz Donje Motičine – koji je veliki dio života posvetio našoj Domovini i
nogometnom klubu.

Članak 2.
Priznanja Općine Donja Motičina iz točke 1. ove Odluke dodijelit će se na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Općine Donja Motičina 7. lipnja 2018. godine.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Donja
Motičina.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ružica Mikičić v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donja Motičina („Službeni glasnik“ Općine
Donja Motičina, broj: 1/18) Općinsko vijeće Općine Donja Motičina na 8. sjednici održanoj 6.
lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKA
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU
OPĆINE DONJA MOTIČINA
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Donja Motičina suglasno je s provedbom ulaganja na području Općine
Donja Motičina unutar podmjere 7.4 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020. za projekt „Izrada idejnog i glavnog projekta za višenamjensku zgradu
– dječji vrtić i prostor za udruge“.
Članak 2.
Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na Javni poziv za dodjelu potpora iz
Proračuna Osječko-baranjske županije za izradu dokumentacije iz podmjere 7.4. - Ulaganje u
pokretanje, poboljšanje ili proširivanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Donja
Motičina.

Predsjednica Općinskog vijeća:
Ružica Mikičić v.r.

Temeljem članka 9. Odluke o provedbi postupka nabave roba, radova i usluga bagatelne
vrijednosti („Službeni glasnik“ Općine Donja Motičina, broj: 1/15) i članka 45. Statuta Općine Donja
Motičina („Službeni glasnik“ Općine Donja Motičina, broj: 1/18) načelnik Općine Donja Motičina, na
prijedlog Povjerenstva za izbor najpovoljnije ponude, donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za izradu javne rasvjete ulice Braće Radića
u naselju Donja Motičina

Članak 1.
Ovom Odlukom javni naručitelj Općina Donja Motičina, Matije Gupca 62A, 31513 Donja
Motičina, OIB: 05744763829, nakon razmatranja ponuda i prijedloga Povjerenstva za izbor
najpovoljnije ponude, kao najpovoljniju ponudu odabire ponudu broj: 2505, podnositelja
ELEKTRO-LOVOŠEVIĆ, obrt za električne instalacije, prijevoz i trgovinu iz Našica,
Vatroslava Lisinskog 100, OIB: 67874157908,.
Članak 2.
U provedenom postupku razmatranja ponuda utvrđeno je da su na raspisani poziv za dostavu
ponuda pristigle 4 (četiri) ponude, i to od:
• Zajednice ponuditelja, nositelj: ELEKTOR-LOVOŠEVIĆ, obrt za električne instalacije,
prijevoz i trgovinu, Našice, V. Lisinskog 100;
• obrt El-Tel-Friz, Vinkovci, Hrvatskih velikana 7;
• Energos d.o.o., Osijek, Ulica jablanova 12;
• obrt Elektro team, Vidovci, Požega, Sv. Valentina 39.
Pregledom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrđeno je da je najpovoljniji ponuditelj
ELEKTRO-LOVOŠEVIĆ, obrt za električne instalacije, prijevoz i trgovinu iz Našica,
Vatroslava Lisinskog 100, OIB: 67874157908.
Članak 3.
Odabrani ponuditelj iz točke 1. ove Odluke ponudio je cijenu od 386.349,50 kuna bez PDV-a.
Članak 4.
ELEKTRO-LOVOŠEVIĆ, obrt za električne instalacije, prijevoz i trgovinu dužan je u roku
od 15 dana od primitka ove Odluke zaključiti Ugovor s Općinom Donja Motičina.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku“
Općine Donja Motičina i na web stranici Općine Donja Motičina – donja-moticina.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Kovačević v.r.

DOSTAVITI:
1. ELEKTRO-LOVOŠEVIĆ, Našice, V. Lisinskog 100,
2. El-Tel-Friz, Vinkovci, Hrvatskih velikana 7,
3. Energos d.o.o., Osijek, Ulica jablanova 12,
4. Elekto team, Vidovci, Požega, Sv. Valentina 39,
5. Pismohrana.

PRILOG:
- preslika Zapisnika o odabiru najpovoljnije ponude za izradu javne rasvjete u ulici Braće Radića u
naselju Donja Motičina broj: KLASA: 363-01/18-01/69, URBROJ: 2149/05-03-18-01 od dana
4.6.2018. godine

Temeljem članka 9. Odluke o provedbi postupka nabave roba, radova i usluga bagatelne
vrijednosti („Službeni glasnik“ Općine Donja Motičina, broj: 1/15) i članka 45. Statuta Općine Donja
Motičina („Službeni glasnik“ Općine Donja Motičina, broj: 1/18) načelnik Općine Donja Motičina, na
prijedlog Povjerenstva za izbor najpovoljnije ponude, donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za asfaltiranje ulice Braće Radića
u naselju Donja Motičina

Članak 1.
Ovom Odlukom javni naručitelj Općina Donja Motičina, Matije Gupca 62A, 31513 Donja
Motičina, OIB: 05744763829, nakon razmatranja ponuda i prijedloga Povjerenstva za izbor
najpovoljnije ponude, kao najpovoljniju ponudu odabire ponudu broj: 1739/18 podnositelja
GraVia d.o.o., Gundulićeva 65, 31000 Osijek, OIB: 80381365828 (u daljnjem tekstu: odabrani
ponuditelj).
Članak 2.
U provedenom postupku razmatranja ponuda utvrđeno je da su na raspisani poziv za dostavu
ponuda pristigle 3 (tri) ponude, i to od:
• GraVia d.o.o., Osijek, Ivana Gundulića 65;
• Cesting d.o.o., Osijek, Vinkovačka cesta 63A i
• Osijek Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11.
Pregledom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrđeno je da je najpovoljniji ponuditelj GraVia
d.o.o., Gundulićeva 65, 31000 Osijek, OIB: 80381365828.
Članak 3.
Odabrani ponuditelj iz točke 1. ove Odluke ponudio je cijenu od 367.090,00 kuna bez PDV-a.

Članak 4.
GraVia d.o.o. Osijek dužna je u roku od 15 dana od primitka ove Odluke zaključiti Ugovor
s Općinom Donja Motičina.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku“
Općine Donja Motičina i na web stranici Općine Donja Motičina – donja-moticina.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Kovačević v.r.

DOSTAVITI:
1. GraVia d.o.o., Osijek, Ivana Gundulića 65,
2. Cesting d.o.o., Osijek, Vinkovačka cesta 63A,
3. Osijek Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11,
4. Pismohrana.

PRILOG:
- preslika Zapisnika o odabiru najpovoljnije ponude za asfaltiranje ulice Braće Radića u naselju Donja
Motičina broj: KLASA: 340-01/18-01/16, URBROJ: 2149/05-03-18-01 od dana 25.5.2018. godine

Načelnik Općine Donja Motičina na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti
okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 31. stavak 4. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj
3/17) donosi:

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina
I.
Načelnik Općine Donja Motičina donio je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Donja Motičina (KLASA:350-02/18-01/12, URBROJ:2149/05-05-18-01, od
13.travnja 2018.god.), prema kojoj je Općina Donja Motičina provela postupak Ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Donja Motičina.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne V. Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina neće imati vjerojatno značajan
utjecaj na okoliš, temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu
utjecaja na okoliš.
II.
Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene Upravni odjel za prostorno
planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije (KLASA: 351-01/18-02/125,
URBROJ: 2158/1-01-17/04-18-2), dao je mišljenje da je postupak ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja
Motičina proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj: 3/17) te
da je Odluka kojom se utvrđuje da za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Donja Motičina nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš u skladu s
mišljenjima nadležnih tijela koja su u njemu sudjelovala.
III.
Predmet V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina je proširenje
postojećeg eksploatacijskog polja Crna glava, ukidanje izdvojenog građevinskog područja
izvan naselja gospodarske namjene sjeverno od naselja Donja Motičina, ucrtavanje
inundacijskog područja, te ostale izmjene i dopune koje budu proizašle iz naprijed navedenih
izmjena i dopuna.
IV.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Donja Motičina zatražila
je mišljenja tijela i/ili osoba navedenih u Prilogu ove Odluke.
U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja :
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Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, (KLASA:612-07/17-58/310, URBROJ:517-07-2-218-2 od 25.svibnja 2018.god.), dalo je mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške
procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost,
zaštićena područja), a u sklopu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti dalo je mišljenje da
su planirane V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina
prihvatljive za ekološku mrežu.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, (KLASA:310-01/18-03/213, URBROJ:52603-03-01/1-18-2 od 30.travnja 2018.god.), dalo je mišljenje da se ne protivi i da podržava
proširenje postojećeg eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena "Crna glava" koje je
uvedeno u Registar eksploatacijskih polja nadležnog Ministarstva.
Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije,
Osijek (KLASA:351-01/18-02/95, URBROJ:2158/1-01-17/04-18-2 od 10.svibnja 2018. god.),
dao je mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš V.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina.
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu (KLASA:350-02/18-01/0000225,
URBROJ:374-22-4-18-2 od 01.05.2018. god.), dale su mišljenje da nije potrebno provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Donja Motičina.
Hrvatske šume, UP podružnica Našice, Odjel za ekologiju (NA-06/11-679/11 od 07.svibnja
2018. god.), dale su mišljenje da nemaju uvjeta niti primjedbi koje bi zahtijevali provedbu
strateške procjene uz uvjet da nema smanjenja površina i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu
Rebublike Hrvatske.
Grad Našice, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
(KLASA:350-02/18-01/0000225, URBROJ:374-22-4-18-2 od 01.05.2018. god.), dao je
mišljenje da V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina nemaju
značajan utjecaj na okoliš, te nema potrebe provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš.
Svoje mišljenje nisu dostavili: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva lovstva i drvne
industrije 10000 Zagreb; Općina Đurđenovac, Općina Feričanci i Grad Kutjevo, te se prema
članku 70. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša, ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u roku od
30 dana od dana primitka zahtjeva, smatra da nema potrebe za strateškom procjenom
V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina.
V.
Razlog pokretanja V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina je
stvaranje prostornih uvjeta za planirani razvoj na području općine.
Planirane izmjene i dopune omogućit će uvjete za izgradnju planiranih sadržaja za potrebe
stanovništva i gospodarstva na području općine, a bez značajnijeg narušavanja standarda
kakvoće okoliša i bez značajnijeg kumulativnog utjecaja na prirodu.
Značajke planiranih sadržaja u okviru V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Donja Motičina su takve da se ne očekuje značajniji negativni utjecaj na sastavnice okoliša ili
dodatno značajnije opterećenje okoliša.
U obuhvatu Općine Donja Motičina nama područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti
prirode kao ni područja ekološke mreže, sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13 i
105/15).
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Na temelju provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
planirane V.Izmjene i dopune predmetnog Plana ne nalaze se u zoni utjecaja na područje
ekološke mreže, te je ocjenjeno da se može isključiti značajan negativan utjecaj Plana na
ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i dano je mišljenje da su V. Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina prihvatljive za ekološku mrežu.
VI.
Općina Donja Motičina je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama
Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku“
Općine Donja Motičina.
Općinski načelnik:
Željko Kovačević v.r.

Prilog:
- Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje :
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb,
2. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za investicije, industriju i
inovacije, Sektor za rudarstvo, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
3. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije,
Europske avenije 11, 31000 Osijek,
4. Hrvatske vode, VGO za Dunav i Donju Dravu, 31000 Osijek, Splavarska 2a,
5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva lovstva i drvne industrije
Planinska 2a, 10000 Zagreb
6. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Našice, Odjel za ekologiju,
31500 Našice , J.J. Strossmayera 1,
7. Grad Našice, 31500 Našice, Trg dr. F. Tuđmana 7,
8. Općina Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 1, 31511 Đurđenovac,
9. Općina Feričanci, Trg Matije Gupca 3, 31512 Feričanci,
10. Grad Kutjevo, Trg Graševine 1, 34340 Kutjevo.
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Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“
Republike Hrvatske, broj: 20/18) i članka 45. Statuta Općine Donja Motičina ( "Službeni
glasnik“ Općine Donja Motičina, broj: 1/18) Općinski načelnik Općine Donja Motičina, donosi
PRIJEDLOG ODLUKE
o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
za Općinu Donja Motičina
Članak 1.
Utvrđuje se prijedlog Odluke o Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Donja Motičina.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je tekst Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Donja Motičina.
Članak 3.
Prijedlog se upućuje na usvajanje Općinskom vijeću Općine Donja Motičina.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Kovačević v.r.

Dostaviti:
1. Općinsko vijeće Općine Donja Motičina,
2. Arhiva.

