
Temeljem članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" 
broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) 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. i 
2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 3. sjednici 25. srpnja 2013. godine 
 
 
 
 

O D L U K U 
 

o izmjeni i dopuni Odluke o izradi 
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

Osječko-baranjske županije 
 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije 
("Županijski glasnik" broj 11/12.) u članku 2. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi: 
"6. Potreba preispitivanja zahvata planiranih PPOBŽ-om u odnosu na zaštitu okoliša i prirode." 
 
 

Članak 2. 
 

U članku 5. u podstavku 6. na kraju podstavka umjesto slova "i" stavlja se zarez. 
 

U podstavku 7. na kraju podstavka umjesto točke stavlja se slovo "i". 
 

Iza podstavka 7. dodaje se podstavak 8. koji glasi: 
"- stvaranje preduvjeta za financiranje projekata sredstvima iz fondova Europske unije za 

planirane zahvate u prostoru." 
 
 

Članak 3. 
 

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 "Rok za izradu II. Izmjena i dopuna PPOBŽ je godina dana. Unutar planiranog roka nije 
sadržano vrijeme potrebno za prethodnu i javnu raspravu o izmjenama i dopunama PPOBŽ, 
pribavljanje potrebnih suglasnosti te vrijeme potrebno za provođenje postupka strateške procjene 
utjecaja II. Izmjena i dopuna PPOBŽ na okoliš i ocjenu prihvatljivosti II. Izmjena i dopuna PPOBŽ za 
ekološku mrežu." 
 
 U stavku 2. brojka "11" zamjenjuje se brojkom "10". 
 
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka dostavit će se tijelima i osobama iz članka 10. Odluke. 
 
 Rok za dostavu zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) je 15 dana 
od zaprimanja ove Odluke s pozivom za dostavu zahtjeva. 
 
 



Članak 5. 
 

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