-

prijedlog Odluke

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PERUŠIĆ
Klasa: 350-01/19-01/09
Urbroj: 2125-08-3-19-1
Perušić, 26.03.2019.
Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15,
12/18 i 118/18), te članka 31. 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, Općinski načelnik Općine Perušić dana 25. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI
STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA
II. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE KONJSKO BRDO
I S TIM POVEZANIH VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO PERUŠIĆ

I.
Općinski načelnik Općine Perušić donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone Konjsko Brdo i s tim
povezanih VII. Izmjena i dopuna PPUO Perušić (KLASA: 351-01/18-01/46, URBROJ: 2125-08-3-18-3,
od 19. studenog 2018.) prema kojoj je proveden postupak Ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone Konjsko Brdo i s tim
povezanih VII. Izmjena i dopuna PPUO Perušić (u daljnjem tekstu: Planovi).
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Planovi neće imati vjerojatno značajan
utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na
okoliš.
II.
Razlozi izrade izmjena i dopuna su:
mogućnost realizacije planiranih sadržaja unutar jugozapadnog dijela obuhvata DPU zone
Konjsko Brdo (u daljnjem tekstu: DPU) i njihove funkcionalne integracije sa postojećim sadržajima
unutar obuhvata UPU zone gospodarske namjene P2 (u daljnjem tekstu: UPU), u neposrednoj
blizini Plana. Potrebno je, međuostalim, korigirati lokacijske uvjete za površine gospodarske
namjene (kig, kis, visine i sl.) kako bi ih prilagodili sadašnjim potrebama.
druge izmjene koje se tokom izrade pokažu nužnim.
₋
₋

Kako bi se prostor mogao cjelovito sagledati, obuhvat UPU pripojit će se obuhvatu DPU.
Istaknutim razlozima za izradu Planova određeni su ujedno ciljevi i programska polazišta, a sve kako
bi se omogućila učinkovita provedba Planova i realizacija gospodarskih potreba Općine.
Izmjene i dopune odnose se na jugozapadni dio obuhvata DPU te cijeli obuhvat UPU, definirane kroz
PPUO Perušić.

III.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Perušić zatražila je mišljenja tijela
i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. U tablici koja slijedi
navedena su sva mišljenja koja su zaprimljena.
Javnopravno tijelo

Klasa / Urbroj / datum

Mišljenje

Upravni odjel za graditeljstvo,
zaštitu okoliša i prirode te
komunalno gospodarstvo

Klasa: 351-03/18-01/17,
Urbroj: 2125/1-08-18-04,
Gospić, 10.12.2018.

Nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja
predmetnog plana na okoliš.

IV.
U tablici iz prethodne točke vidljivo je da je zaprimljeno samo jedno mišljenje, ono Upravnog odjela za
graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije. Njihovo
mišljenje je da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Planova na okoliš.
Planovima se ne planiraju nikakvi novi zahvati na tom području, ne mijenjaju se granice građevinskog
područja, već se korigiraju lokacijski uvjeti za površine gospodarske namjene.
Iz svega navedenog u ovoj točki, utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na
okoliš za Planove.
V.
Općina Perušić dužna je o ovoj Odluci informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti
okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 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), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite
okoliša.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici
Općine Perušić.
Općinski načelnik
Ivica Turić
Prilog I
-

Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje:
●

Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno
gospodarstvo, dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

●

Ličko-senjska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

●
●

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću,
Budačka 12, Gospić
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Senjskih žrtava 2, Gospić

●

Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti, Trg popa Marka Mesića 2, Perušić

