
              

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BREZNICA
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 363-01/18-01/03
URBROJ: 2186/023-03-18-5
U Bisagu, 11.06.2018.

Na  temelju  članka  64.  stavak  1.  Zakona  o  zaštiti  okoliša  („Narodne  novine"  broj  80/13,
153/13, 78/15 i 12/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
(„Narodne novine" broj 3/17) i članka 46. Statuta Općine Breznica („Službeni vjesnik Varaždinske
županije“ br. 15/18), Općinski načelnik Općine Breznica dana 11.06.2018. donosi 

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Plana gospodarenja otpadom Općine Breznica za razdoblje 2018. - 2023. godine

Članak 1.
Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i  zaštitu okoliša

Varaždinske  županije,  Klasa:  351-04/18-01/57,  Urbroj:  2186/1-06/3-18-2  od  29.05.2018.  za  Plan
gospodarenja  otpadom  Općine  Breznica  za  razdoblje  2018.  -  2023.  godine  potrebno  je  provesti
postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Breznica za razdoblje 2018. - 2023. godine (dalje u tekstu:
PGO).

U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene sukladno članku 24. Zakona o zaštiti
prirode („Narodne novine" br.  80/13) obavlja se prethodna ocjena prihvatljivosti  PGO za ekološku
mrežu.

Članak 2.
Nositelj  izrade  PGO i  provođenja  postupka  ocjene  utjecaja  na  okoliš  PGO je  Jedinstveni

upravni odjel Općine Breznica koji taj postupak provodi u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije.

Članak 3.
Razlozi za izradu i donošenja PGO:

 donošenje  PGO-a  Općine  Breznica  proizlazi  iz  obveze  propisane  odredbama  Zakona  o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine" broj 94/16 i 73/17) i Plana gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine („Narodne novine" broj 3/17).

 PGO je strateški dokument potreban za učinkovito upravljanje otpadom na području Općine
Breznica

Članak 4.
Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom: 

 usklađivanje s politikom i ciljevima gospodarenja otpadom: planovi gospodarenja otpadom,
nacionalni  i  lokalni/regionalni,  važni  su instrumenti  koji  doprinose primjeni  i  ostvarivanju
politika i ciljeva gospodarenja otpadom na nacionalnoj razini te na razini Europske unije;



 pregled  karakteristika  otpada  i  dostatnog  kapaciteta  za  gospodarenje  otpadom:  planovi
gospodarenja  otpadom  pružaju  pregled  tokova  otpada  i  količina  kojima  je  potrebno
gospodariti. Nadalje, osiguravaju usklađivanje kapaciteta, načina skupljanja te postupanje s
otpadom kojim se mora gospodariti;

 kontrolu  tehnoloških  mjera:  karakteristike  otpada  određuju  koje  tehnološke  mjere  treba
koristiti za eliminiranje ili smanjenje određenih vrsta otpada;

 pregled ekonomičnosti i potreba za ulaganjima: planovi gospodarenja otpadom omogućavaju
navođenje financijskih zahtjeva za sakupljanje, obradu otpada, itd.

Članak 5.
Radnje koje će se provesti u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Plana  gospodarenja  otpadom  Općine  Breznica  provode  se  sukladno  odredbama  Zakona  o  zaštiti
okoliša („Narodne novine"broj 80/13, 153/13 i 78/15), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine"
broj 80/13), Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine" broj 146/14) i
Uredbe o strateškoj  procjeni  utjecaja plana programa na okoliš  („Narodne novine" broj  3/17) i  to
redoslijedom provedbe kako je navedeno u Prilogu 1. ove Odluke.

Članak 6.
U postupku ocjene o provedbi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati  će tijela i

osobe koje su navedene u Prilogu 2. ove Odluke.

Članak 7.
Prije donošenja konačne Odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na

okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Breznica, potrebno je ishoditi:
 mišljenje  Ministarstva  zaštite  okoliša  i  prirode  da  je  Plan  gospodarenja  otpadom Općine

Breznica prihvatljiv za ekološku mrežu ili  da je potrebno provesti  postupak glavne ocjene
prihvatljivosti Plana gospodarenja otpadom Općine Breznica,

 mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske
županije o provedenom postupku ocjene i potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Članak 8.
Jedinstveni  upravni  odjel  Općine  Breznica  će  o  ovoj  Odluci  informirati  javnost  sukladno

odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u  pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine “ br. 64/08) kojima se uređuje informiranje i
sudjelovanje zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 9.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku

Varaždinske županije“.

Općinski načelnik 
Stjepan Krobot



PRILOG 1.

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Breznica za razdoblje 2018. - 2023. godine:

1. Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša ( NN 80/13.,153/13. i 78/15.) načelnik
donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Plana gospodarenja otpadom Općine Breznica za razdoblje 2018. - 2023. godine (u daljnjem
tekstu: OSPUO).

2. U roku od 8 dana od dana donošenja OSPUO Jedinstveni  upravni  odjel  Općine Breznica
(članak 66.  stavak 2.  Zakona o zaštiti  okoliša)  dostavlja  tijelima i/ili  osobama određenim
posebnim propisima za zaštitu okoliša i  zdravlje,  prema potrebi tijelima županije i  drugim
tijelima zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene.

Zahtjev za davanje mišljenja o provedbi OSPUO sadrži:
 Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Breznica za razdoblje 2018. - 2023. 

godine,
 Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  

Plana gospodarenja otpadom Općine Breznica,
 popunjen  obrazac  o  ocjeni  o  potrebi  strateške  procjene  utjecaja  strategije,  plana  ili

programa na okoliš.
Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od primitka zahtjeva.

Paralelno  s  dostavom  prethodno  navedenog  zahtjeva  Jedinstveni  upravni  odjel  Općine
Breznica temeljem članka 48.  Zakona o zaštiti  prirode („Narodne novine" 80/13)  podnosi
Ministarstvu  zaštite  okoliša  i  prirode  zahtjev  za  Prethodnu  ocjenu  prihvatljivosti  Plana
gospodarenja otpadom Općine Breznica za razdoblje 2018. - 2023. godine na ekološku mrežu.
Zahtjev se podnosi u skladu s člankom 9. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu
(„Narodne novine" br. 146/14).

Napomena:
 ako Ministarstvo izda mišljenje da je Plan gospodarenja  otpadom Općine Breznica za

razdoblje 2018.  - 2023.  godine prihvatljiv za ekološku mrežu – nastaviti  s postupkom
OSPGO sukladno dalje navedenim koracima (3., 4. i 5.)

 ako Ministarstvo izda obvezujuće mišljenje da je za Plan gospodarenja otpadom Općine
Breznica za  razdoblje  2018.  -  2023.  godine potrebno provesti  postupak glavne ocjene
prihvatljivosti  Plana  gospodarenja  otpadom  Općine  Breznica  na  ekološku  mrežu,
obavezno se provodi postupak strateške procjene,  odnosno postupak OSPUO završava
konačnom odlukom o obvezi provedbe strateške procjene.

3. Prije donošenja konačne odluke da je za Plana gospodarenja otpadom Općine Breznica za
razdoblje  2018.  -  2023.  godine  „potrebno"  ili  „nije  potrebno"  provesti  postupak strateške
procjene, treba od županijskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša pribaviti mišljenje
o provedenom postupku ocjene, a zahtjevu za tim mišljenjem se prilaže prijedlog konačne
Odluke o postupku OSPUO i cjelovita dokumentacija iz postupka ocjene.

4. Donošenje konačne odluke može biti:
 Odluka o obvezi provedbe strateške procjene – ako se u postupku OSPUO utvrdi da Plan

gospodarenja otpadom Općine Breznica ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš 
 Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu – ako se u postupku OSPUO utvrdi da

Plan gospodarenja otpadom Općine Breznica nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.

5. O donesenoj  Odluci  iz  točke 4.  obavezno se  informira  javnost  sukladno Zakonu o zaštiti
okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša.



PRILOG 2.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja će sudjelovati u postupku ocjene o
potrebi  strateške  procjene  utjecaja  na  okoliš  Plana  gospodarenja  otpadom  Općine  Breznica  za
razdoblje 2018. - 2023. godine:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,  Zagreb
2. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Zelina – Lonja«, Zagrebačka 35/I,

Dugo Selo
3. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Koprivnica, Ivana Meštrovića 28, Koprivnica
4. Javna  ustanova  za  upravljanje  zaštićenim  dijelovima  prirode  na  području  Varaždinske

županije, Kratka 1, Varaždin
5. Upravni  odjel  za  prostorno  uređenje,  graditeljstvo  i  zaštitu  okoliša  Varaždinske  županije,

Franjevački trg 7, Varaždin
6. Županijski zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Mali plac 1a, Varaždin
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