
                   

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BREZNICA
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 350-02/17-01/01
URBROJ: 2186/023-01-19-87
U Bisagu, 11.07.2019.

Na  temelju  članka  64.  stavak  1.  Zakona  o  zaštiti  okoliša  („Narodne  novine“ broj  80/13,
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije,
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
11.07.2019. donosi 

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Nacrta Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Breznica

Članak 1.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na

okoliš Nacrta Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Breznica (dalje u tekstu: PPUO).

Članak 2.
Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Nacrta  Odluke  o  Izmjenama  i  dopunama Odluke  o  izradi  3.  Izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana
uređenja Općine Breznica 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.
Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i  dopuna PPUO-a donosi se

zbog:
 procijenjene potrebe promjene smještaja retencije Breznica na drugu (južniju) lokaciju, kao

pogodniju u odnosu na predloženu lokaciju prema važećem PPUO, a u odnosu na teren i
postojeće građevine (županijska cesta ŽC2174 prolazi prostorom planirane retencije, a unutar
obuhvata je i postojeća farma i legalizirani stambeni objekt),

 novih zahtjeva za korištenjem prostora unutar retencije planirane važećim PPUO.

Članak 4.
Odlukom o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana ne

mijenjaju se osnovni cilj i programska polazišta za izradu 3. Izmjena i dopuna PPUO-a.
Osnovni cilj 3. Izmjena i dopuna PPUO-a je da se u Općini Breznica unaprijedi organizacija,

korištenje i namjena prostora te osiguraju mjere i smjernice za uređenje i zaštitu prostora usklađene s
novim  propisima,  važećim  dokumentima,  strateškim  opredjeljenjima,  kao  i  stanjem  na  terenu  te
rezultatima popisa stanovništva.



Programska polazišta za izradu 3. Izmjena i dopuna PPUO-a uključuju i one izmjene i dopune
prostorno-planskih  određenja  koja  se  odnose  na  novu  zakonsku  regulativu  koja  neposredno  ili
posredno  utječe  na  prostorni  razvoj  Općine,  Strategiju  razvoja  Općine,  rezultate  ozakonjenja
nezakonito izgrađenih građevina, kao i usklađenje sa zahtjevima, podacima, planskim smjernicama i
propisanim dokumentima iz područja djelovanja javnopravnih tijela koja sudjeluju u postupku prema
posebnim propisima.

Članak 5.
U postupku 3. Izmjene i dopune PPUO-a preispitati će se i po potrebi uskladiti (izmijeniti i

dopuniti) pojedine sastavnice prostora i elementi vezani uz prostor navedeni u članku 3. ove Odluke,
pod razlozima za donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna
PPUO-a.

Nakon  preispitivanja,  usklađenja  i  odgovarajućih  izmjena  i  dopuna  planskih  postavki  i
određenja uskladiti će se i novelirati odredbe za provođenje PPUO-a, te grafičke prikaze.

Članak 6.
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja

na okoliš Nacrta prijedloga Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Breznica, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti  okoliša („Narodne novine“ broj 80/13,
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19) i
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj
3/17), i to redoslijedom provedbe kako je navedeno u Prilogu 1. ove Odluke.

Članak 7.
U postupku ocjene o provedbi  strateške procjene prema ovoj  Odluci  sudjelovat  će  tijela i

osobe koje su navedene u Prilogu 2. ove Odluke.

Članak 8.
Prije donošenja konačne Odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na

okoliš Nacrta Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja  Općine  Breznica  potrebno  je  ishoditi  mišljenje  Upravnog  odjela  za  prostorno  uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije o provedenom postupku ocjene i potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš.

Članak 9.
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“ broj 64/08) kojima se uređuje informiranje i
sudjelovanje zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave na službenim stranicama Općine Breznica.

Općinski načelnik 
Stjepan Krobot



PRILOG 1.

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Nacrta Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Breznica:

1. Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13,
78/15,  12/18 i  118/18)  načelnik  donosi  Odluku o započinjanju postupka  ocjene  o  potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi
3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica (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:
 Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi  strateške procjene utjecaja na okoliš

Nacrta Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Breznica,

 Nacrt Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Breznica,

 Odluku o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica,
 Programska  polazišta  i  ciljeve  Odluke  o  Izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  izradi  3.

Izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana  uređenja  Općine  Breznica  (sadržani  u  članku  4.
Odluke o započinjanju postupka ocjene),

 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.

3. Prije donošenja konačne odluke da je za Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica „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

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Breznica ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš;

 Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu – ako se u postupku OSPUO utvrdi da
Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja 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 Nacrta Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Breznica :

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Zelina – Lonja«, Zagrebačka 35/I,
Dugo Selo

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

županije, Kratka 1, Varaždin
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