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Na temelju članaka 94. do 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19 i 98/19),  članka 67. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 

80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),   članka 23.  stavka 3. i 4. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17),  članaka 12., 16. i 17. 

Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(„Narodne novine“ br. 64/08), te članka 11. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Brodsko-

posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 28/19), Upravni odjel za 

graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, daje sljedeću 
  

O   B    A  V   I   J   E   S   T 
o provođenju javne rasprave o Prijedlogu 5. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-

posavske županije i Strateškoj studiji o utjecaju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana 
Brodsko-posavske županije na okoliš 

 

I. 
Provodi se javna rasprava o Prijedlogu 5. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske 

županije (dalje u tekstu: Prijedlog 5. IiDPP BPŽ) i Strateškoj studiji o utjecaju 5. izmjena i dopuna 
Prostornog plana Brodsko-posavske županije na okoliš (dalje u tekstu: Strateška studija), u 

jedinstvenom postupku  koju koordinira i provodi  Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i 

zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije (dalje u tekstu: Upravni odjel).  
Upravni odjel je donio Odluku o upućivanju  Prijedloga 5. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-

posavske županije i Strateške studije o utjecaju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-
posavske županije na okoliš na javnu raspravu (KLASA: 351-02/18-01/47, URBROJ: 2178/1-03-20-42, 

od 30. lipnja  2020.  god.). 
Župan Brodsko-posavske županije donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga 5. izmjena i dopuna 

Prostornog plana Brodsko-posavske županije (KLASA: 023-01/20-01/275, URBROJ: 2178/1-09-20-1 od 

30. lipnja 2020. god.). 
 

II. 
Javni uvid i javna rasprava Prijedloga 5. IiDPP BPŽ i Strateške studije provoditi će se u trajanju od 

trideset (30) dana,  od  9. srpnja do 7. kolovoza 2020. god. 

 
III. 

Prijedlog 5. IiDPP BPŽ i Strateška studija se stavljaju  na javni uvid s danom početka javne rasprave u 
prostorijama Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, gdje se uvid može obaviti svakog radnog 

dana od 8,00 do 14,00 sati. 

Prijedloga 5. IIDPP BPŽ i Strateške studije se stavljaju s danom početka javne rasprave i na mrežnim 
stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr). 

 
                                                             IV. 

U sklopu javne rasprave, održati će se javno izlaganje o Prijedlogu 5. IiDPP BPŽ i Strateškoj studiji, 
dana 10. srpnja 2020. god.,  s početkom u 11,00 sati  u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske 

županije u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV. br. 1. Javnom izlaganju će prisustvovati 

predstavnici Upravnog odjela kao nositelji izrade, predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-
posavske županije kao stručni izrađivači Prijedloga 5. IiDPP BPŽ i predstavnici ovlaštenika izrađivača 

Strateške studije, na  kojem će  se raspravljati  i  neposredno odgovarati  na postavljena pitanja  
nazočne  javnosti i zainteresirane  javnosti.     

 

Ukoliko u vrijeme održavanja javne rasprave budu na snazi određene odluke, zabrane i mjere vezane 
uz COVID-19, javno izlaganje će se održati ovisno o procjeni stanja na način sukladan odlukama i 

mjerama, te uputama nadležnih Stožera civilne zaštite, o čemu će biti objavljena obavijest na mrežnim 
stranicama Brodsko-posavske županije.  

 
V. 

Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi. 

Istodobno sa stavljanjem na javnu raspravu, Upravni odjel dostavlja Prijedlog 5. IID PP BPŽ i 
Stratešku studiju,  na mišljenje tijelima i osobama određenih posebnim propisima, te jedinicama 

područne (regionalne) i lokalne samouprave. 

http://www.bpz.hr/
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VI. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Prijedlog 5. IIDPP BPŽ i 
Stratešku studiju, mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, 

davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku nositelju izrade na adresu: Brodsko-
posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Petra Krešimira IV. 

br. 1, 35000 Slavonski Brod (uz naznaku: „Javna rasprava- Prijedlog 5. IIDPP BPŽ i Strateška studija“), 

zaključno sa posljednjim danom javne rasprave, do  7. kolovoza 2020. god. 
 

VII. 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi 

Izvješća o javnoj raspravi. 
Tijela i osobe sukladno posebnim propisima, sudjeluju u javnoj raspravi, davanjem mišljenja, 

prijedloga i primjedbi sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju, te članku 23. stavak 4. 

Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.  
 

VIII. 
Ova Obavijest se  objavljuje  u dnevnom tisku, na  oglasnim  pločama i internetskim stranicama 

Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr). 

S danom početka javne rasprave,  na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije, biti će 
objavljena i cjelovita dokumentacija. 

 
Prijedlog 5.IID PP BPŽ i Strateška studija dostupni na linku: 
http://www.bpzzpu.hr/down/PP_5IID_PP_BPZ.zip 

 
 
 
KLASA: 351-02/18-01/47 
URBROJ: 2178/1-03-20-43 
Slavonski  Brod, 1. srpanj  2020.  godine    
  
 
 

                                                                                 PRIVREMENI PROČELNIK 

 
                                                                                  dr.sc. Miroslav Jarić, dipl.ing. 
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