
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BREZNICA
Načelnik

Klasa: 302-01/20-01/01
Urbroj: 2186/023-03-20-7
Bisag, 30.07.2020.

Na temelju članka 64. stavka 1.  Zakona o zaštiti  okoliša ("Narodne novine" broj 80/13,
153/13,  78/15,  12/18 i  118/18),  članka 29.  stavka  1.  i  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"  broj  15/18),  načelnik  Općine  Breznica  dana
30.07.2020. godine donosi:

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

Plana razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2020. – 2030. godine

Članak 1.
Na  temelju  članka  41.  Zakona  o  sustavu  strateškog  planiranja  i  upravljanja  razvojem

Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 123/17),  tijelo zaduženo za izradu akata  strateškog
planiranja,  uključujući  izmjene  i  dopune,  dužno  je  prije  započinjanja  postupka  izrade  ishoditi
mišljenje ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu
okoliša u jedinici područne (regionalne) samouprave, o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno
strateške procjene prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša.

Općina Breznica zaprimila je Mišljenje nadležnog upravnog tijela u županiji  (Klasa: 351-
04/20-01/28, Urbroj: 2186/1-08/12-20-2 od 22.07.2020. godine) kako je za Plan razvoja Općine
Breznica za razdoblje od 2020. – 2030. godine (dalje u tekstu: Plan razvoja) potrebno provesti
postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Donošenjem ove Odluke započinje  postupak Ocjene  o  potrebi  strateške  procjene  utjecaja
Plana razvoja na okoliš.

Članak 2.
Plan razvoja predstavlja temeljni strateški akt kojim se izražava politika Općine Breznica u

pogledu jačanja cjelokupnog gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i
mjera.

Razlozi  za  donošenje  Plana  razvoja  su:  definiranje  posebnih  razvojnih  ciljeva  usmjerenih
prema  društveno-gospodarskom  razvoju  Općine  Breznica  te  identificiranje  ključnih  razvojnih
projekata.

Strateški ciljevi i programska polazišta koji se trebaju ostvariti Planom su:
- razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva,
- razvoj infrastrukturnih aspekata Općine i
- unaprjeđenje kvalitete života.

Plan razvoja planski je dokument koji se odnosi na cjelokupno područje Općine Breznica.



Članak 3.
Nositelj izrade Plana razvoja i postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana

razvoja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Breznica.

Članak 4.
Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja provest

će se sljedećim redoslijedom:
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 Plana razvoja;

2. Jedinstveni  upravni  odjel  Općine Breznica kao nadležno tijelo u roku od 8 dana od dana
donošenja Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana
razvoja na okoliš zatražiti će mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima (navedeni
u članku 5.  ove Odluke)  te  će istima uz Zahtjev za davanje mišljenja  o potrebi  strateške
procjene dostaviti Prijedlog Odluke o izradi Plana razvoja i ovu Odluku radi uvida u ciljeve i
razloge  donošenja  te  popunjeni  Obrazac  o  ocjeni  o  potrebi  strateške  procjene  utjecaja  na
okoliš (Prilog II);

3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Plana razvoja na okoliš tijela
i osobe određene posebnim propisima dužna su u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva
dostaviti  mišljenja  o  potrebi  strateške  procjene  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  Općine
Breznica;

4. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana razvoja na okoliš utvrdi
da Plan razvoja ima vjerojatan utjecaj na okoliš načelnik Općine Breznica donosi Odluku o
obvezi  provedbe  strateške  procjene  koja  sadrži  razloge  zbog  kojih  je  utvrđena  potreba
strateške  procjene  sukladno kriterijima iz  Priloga  II.  Uredbe o strateškoj  procjeni  utjecaja
plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 64/08);

5. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana razvoja na okoliš utvrdi
kako  Plan  razvoja  nema  vjerojatno  značajan  utjecaj  na  okoliš,  načelnik  Općine  Breznica
donosi Odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga II.
Uredbe  o  strateškoj  procjeni  utjecaja  plana  i  programa na  okoliš  ("Narodne  novine"  broj
64/08);

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

Članak 5.
U postupku ocjene o potrebi  strateške procjene Jedinstveni  upravni odjel  će od nadležnih

tijela ishodi mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na
okoliš Plana razvoja.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovati će tijela i osobe kako slijedi:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000

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 prirodnim vrijednostima na području Varaždinske

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

Franjevački trg 7, Varaždin.



Članak 6.
Općina je dužna informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne

novine"  broj  80/12,  153/13,  78/15,  12/18  i  118/18)  i  odredbama  Uredbe  o  informiranju  i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj
64/08).

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj stranici Općine

Breznica.

Načelnik
Stjepan Krobot


