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POLAZIŠTA
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POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI PODRUČJA OPĆINE U ODNOSU NA
PROSTOR I SUSTAVE ŽUPANIJE I DRŽAVE

1.1.1.
1.1.1.1.

Osnovni podaci o stanju u prostoru
Geografski i geoprometni položaj

Općina Erdut se nalazi u istočnom dijelu Republike Hrvatske i pripada Osječko-baranjskoj županiji. S
obzirom na fizionomske osobitosti, s gledišta globalnog planskog pristupa prostoru, u širem smislu
pripada cjelini županija istočne Hrvatske (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Virovitičkopodravska i Brodsko-posavska županija).
Razvitak ove prostorne cjeline temelji se na povoljnoj mreži naselja, pretežito određenim koridorima
prometnica i glavnim poljoprivrednim resursima Hrvatske. Za ovu cjelinu osobito su značajni riječni
tokovi Drave, Dunava i Save koji uvjetuju uređenje prostora i određuju koridore velike državne i
međunarodne infrastrukture, osobito transeuropske magistralne i regionalne prometne pravce.
Prometni i geostrateški položaj Općine Erdut određuju podravski i podunavski koridor, dok je
posavski koridor značajan za povezivanje sa središnjim dijelom Hrvatske, europskim zemljama na
zapadu i istoku. Razvitak podunavskog koridora je Strategijom prostornog uređenja Republike
Hrvatske ocijenjen kao osobito značajan za uravnoteženi razvitak Hrvatske.
Općina Erdut pripada graničnom području i području posebne državne skrbi za koje poticajne mjere
razvoja donosi Država, s ciljem obnove i razvoja ratom uništenih naselja, gospodarstva i
infrastrukture.
Općina Erdut ima povoljan geoprometni položaj u odnosu na glavne europske prometne koridore.
Prometni značaj Općini daju prvenstveno podravski i podunavski prometni koridor, koji se u
neposrednoj blizini povezuje na posavski prometni koridor. Navedeni koridori objedinjuju trase
cestovnog, željezničkog i riječnog područja. Njihov značaj potvrđen je uvrštavanjem u Europske
koridore:
• Cestovni promet
Odlukom Helsinške konferencije podunavski koridor je potvrđen kao V.c. koridor (TEM II).
• Željeznički koridor
Temeljem Europskog sporazuma o glavnim međunarodnim linijama (AGC Ženeva 1985.god;
AGTC Ženeva 1991. god.) potvrđen je europski značaj željezničkih pruga u sva tri prethodno
navedena koridora od kojih prostorom Općine prolazi podravski koridor Čakovec-VaraždinKoprivnica-Osijek-Dalj-Erdut.
• Riječni promet
Riječni plovni putovi Republike Hrvatske integrirani su u mrežu europskih plovnih putova VII
(Dunavskog) koridora. U statusu međunarodnog plovnog puta je i Drava od ušća u Dunav do
Osijeka (E-80-08).
Povoljan prometni položaj Općine treba iskoristiti za razvitak cjelokupnog gospodarstva, pri čemu je
nužno od strane Države poticati razvitak proizvodnih sadržaja temeljenih prvenstveno na osnovnim
resursima prostora.

