
                   

           REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA HUM NA SUTLI 
            JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 

KLASA: 350-02/18-01/1 
URBROJ: 2214/02-04-18-7 
Hum na Sutli, 09. kolovoz 2018. 
 

PREDMET: Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IX.  
izmjenu  i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli - mišljenje, traži se.- 

 

Poštovani, 

Temeljem članka 86. st. 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17), 
odluku o izradi prostornog plana donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po 
prethodno pribavljenom mišljenju sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i 
prirode. 

Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli, temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju („Narodne 
novine“ br. 153/13 i 65/17), razmotrilo je zahtjeve i prijedloge za pokretanje izrade IX. izmjeni i 
dopuni Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli, te utvrdilo nacrt odluke o izradi IX. izmjeni i 
dopuni Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli i uputilo na provođenje prethodnog postupka 
ocjene o potrebi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš. 

Sukladno odredbama članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13 i 78/15) 
te mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske 
županije KLASA: 351-01/18-01/179 URBROJ: 2140/01-08/1-18-2 od 08. kolovoza 2018. godine, za IX. 
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli potrebno je provesti postupak u 
kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja plana na okoliš. 

Temeljem članka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine 
br. 3/17) i Odluke općinskog načelnika Općine Hum na Sutli od 09. kolovoza 2018. godine, Jedinstveni 
upravni odjel Općine Hum na Sutli dužan je pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim 
propisima o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za IX. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli. 

Prema Zakonu o prostornom uređenju, Prostorni plan uređenja grada/općine  je temeljni prostorno-
planski dokument za jedinice lokalne samouprave, kojima se u svrhu ostvarivanja ciljeva prostornog 
uređenja uređuje organizacija, korištenje i namjena prostora, te uvjeti za uređenje, unapređenje i 
zaštitu prostora gradova, a također se propisuju i uvjeti za građenje građevina i provedbu drugih 
zahvata u prostoru. 
Prostor općine Hum na  Sutli proteklih se godina uređivao, štitio i razvijao temeljem smjernica, mjera 
i odredbi važećeg Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli, nadalje u  prethodnom razdoblju 
doneseno je osam Izmjena i dopuna PPUO Hum na Sutli: Točkaste izmjena, Službeni glasnik KZŽ, broj 
13/02 , Točkaste izmjena, Službeni glasnik KZŽ, broj 9/04, Izmjene i dopune, Službeni glasnik KZŽ, broj 
9/06, Ispravak Odluke o donošenju, Službeni glasnik KZŽ, broj 13/06, Izmjene i dopune, Službeni 



glasnik KZŽ, broj 7/08,  Izmjene i dopune, Službeni glasnik KZŽ, broj 18/11, Izmjene i dopune, Službeni 
glasnik KZŽ, broj 33/14, Izmjene i dopune, Službeni glasnik KZŽ, broj 26/16, VIII. Izmjene i dopune, 
Službeni glasnik KZŽ, broj 36/17, Pročišćeni tekst odredbi, Službeni glasnik KZŽ, broj 42/17. 
 
Odlukom o donošenju Prostornog plana i dosadašnjim Odlukama o izmjenama i dopunama 
Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli  utvrđeni su uvjeti za namjenu, korištenje i zaštitu 
prostora na području Općine Hum na Sutli, u odnosu na planove i stanje u prostoru u trenutku 
njihova donošenja.  Radi davanja mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš 
dostavljamo Nacrt Odluke o izradi IX. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Hum na 
Sutli, te Odluku općinskog načelnika Općine Hum na Sutli  o započinjanju postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš za IX. izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Hum 
na Sutli, radi uvida u ciljeve, programska polazišta i razloge izrade. 
Uvid u Prostorni plan uređenja Općine Hum na Sutli  može se izvršiti na web stranici Općine Hum na 
Sutli, na linku: http://www.humnasutli.hr/viii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredjenja-opcine-
hum-na-sutli-1.aspx  , a u slučaju potrebe možete izvršiti uvid u ovom Odjelu radnim danom od 8,00- 
14 sati, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli  (informacije tel. 049/382-382). 
Molimo Vas da Vaše mišljenje dostavite u roku od 30 dana od dana zaprimanja ovog zahtjeva na e-
mail adresu: pisarnica@humnasutli.hr , te poštom na adresu: Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 
49231 Hum na Sutli – Jedinstveni upravni odjel.   
Ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u navedenom roku, sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o 
zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) smatrat će se da nema posebnih 
utjecaja i uvjeta vezanih za  zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti za izradu IX. izmjeni i dopuni 
Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli  u Strategiju razvoja Općine Hum na Sutli do 2020. 
godine. 
 

S poštovanjem, 
 
                                                                                                                                     PROČELNICA 

                                                                                                                    Anica Kovačić, iur.  
Prilozi: 
1. Nacrt Odluke o izradi IX. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli, 
2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 
IX. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli 
3. PRILOG II. OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ 
 

 
 
Dostaviti: 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo  gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb 
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb 
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivredu, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, 
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000  Zagreb, 
5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini, Magistratska 12, 49000 Krapina, 
6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Matije Gupca 53, 49210 Zabok, 
7. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina, 
8. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Magistratska 1, Krapina 
9. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina, 

10. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko zagorske županije, Radoboj 8, Radoboj, 
11. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, Vladimira Nazora 7, 10000 Zagreb, 
12. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb, 
13. Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, Zagreb, 
14. HŽ INFRASTRUKTURA, Razvoj i investicijsko planiranje, Služba za razvoj i željezničke infrastrukturne podsustave, Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb 
15. Plinacro d.o.o. za transport i trgovinu prirodnim plinom, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, 
16. Humplin d.o.o. za distribuciju plina, Lastine 1, 49231 Hum na Sutli 
17. Humkom d.o.o. komunalno poduzeće , Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli 
18. Humvio, d.o.o. za vodovod i odvodnju, Lastine1, 49231 Hum na Sutli17.  
19. Hrvatske vode,  Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, 10000  Zagreb, 
20. Hrvatska elektroprivreda, Sektor za razvoj, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, 
21. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Zabok, Matije Gupca 57, 49210 Zabok 
22. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb. 

  
 

 

  


