
          
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BREZNICA
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 350-02/17-01/1
URBROJ: 2186/023-03-19-93
Bisag, 06.09.2019.

         Na temelju članka 64.  stavak 3.  Zakona o zaštiti  okoliša  („Narodne novine" broj
80/13,153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije,  plana  i  programa  na  okoliš  („Narodne  novine"  broj  3/17)  te  nakon  provedenog
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,
Općinski načelnik Općine Breznica donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

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

Članak 1.
Općinski načelnik Općine Breznica donio je 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  (Klasa:  350-02/17-
01/01, Urbroj:  2186/023-01-19-87  od 11.07.2019.), prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel
Općine Breznica u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša Varaždinske županije proveo 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: 3. Izmjene i dopune PPUO-a).

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Nacrt Odluke
o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna PPUO-a neće imati vjerojatno
značajan  utjecaj  na  okoliš,  na  osnovu čega  se  utvrđuje  da  nije  potrebno provesti  stratešku
procjenu utjecaja na okoliš.

Članak 2.
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.
Odlukom o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna PPUO-a ne

mijenjaju se osnovni cilj i programska polazišta za izradu 3. Izmjena i dopuna PPUO-a.
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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 3.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja  na okoliš  Jedinstveni  upravni  odjel

Općine Breznica zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima navedenih u
Prilogu 1. ove Odluke. Sva tijela kojima je upućen zahtjev za davanjem mišljenja dostavila su
svoja mišljenja:

1. Hrvatske  šume  d.o.o.,  Uprava  šuma,  Podružnica  Koprivnica,  Ivana  Meštrovića  28,
Koprivnica  (Klasa:  KC/19-01/952,  Urbroj:  06-00-06/02-19-02  od  17.07.2019.),
zaprimljeno dana 22.07.2019. godine, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nije
potrebno provoditi postupak strateške procjene;

2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Varaždinske
županije, Kratka 1/IV, Varaždin  (Klasa: 351-03/18-01/1, Urbroj: 2186/1-015-19-36 od
22.07.2019.), zaprimljeno dana 02.08.2019., kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da
nije potrebno provoditi postupak strateške procjene;

3. Hrvatske  vode,  Vodnogospodarski  odjel  za  Gornju  Savu,  Ulica  grada  Vukovara
271/VIII,  Zagreb  (Klasa:  351-03/17-01/0000577,  Urbroj:  374-25-1-19-12  od
02.08.2019.), zaprimljeno dana 19.08.2019., kojim je nadležni Odjel dao mišljenje da
nije potrebno provoditi postupak strateške procjene.

Članak 4.
Prije donošenja ove Odluke pribavljeno je pozitivno mišljenje o provedenom postupku

ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije (Klasa: 351-01/19-01/18, Urbroj: 2186/1-
06-3-19-4 od 04.09.2019. godine).

Članak 5.
Odluku kojom se utvrđuje da za Nacrt Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi

3.  Izmjena  i  dopuna  PPUO-a  nije  potrebno  provesti  stratešku  procjenu  utjecaja  na  okoliš
Općinski načelnik Općine Breznica donio je temeljem provedenog postupka ocjene o potrebi
strateške procjene, temeljem pribavljenih mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisom
te  kriterija  za  utvrđivanje  vjerojatno  značajnog  utjecaja  na  okoliš  navedenih  u  Prilogu  II.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17).

Slijedom navedenog, smatra se da Nacrt Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o
izradi  3.  Izmjena i  dopuna PPUO-a nema vjerojatno značajan utjecan na okoliš,  te  da nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel Općine Breznica će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno

odredbama  Zakona  o  zaštitu  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.
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Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se na web stranici

Općine Breznica.

                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK
Stjepan Krobot
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PRILOG 1.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima od kojih je zatraženo mišljenje 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. 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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