
                   

           REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA HUM NA SUTLI 
                     OPĆINSKI NAČELNIK                             
 

 KLASA: 350-02/18-01/1 
 URBROJ: 2214/02-03-18- 
 Hum na Sutli, 09. kolovoz 2018. 

 
 

 Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 81/13, 153/13, 78/15 i 
12/18), članka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine 
br. 3/17), članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 
11/13 i 7/18), a u svezi članka  86.stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 
153/13. i 65/17 ), općinski načelnik Općine Hum na Sutli  donosi 
 

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

za  IX. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

za IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli u daljnjem tekstu : Izmjena i 
dopuna PPUO Hum na Sutli. 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provodi se u suradnji s Upravnim odjelom za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije. 

 
                                                                    Članak 2.                    
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PPUO 

Hum na Sutli provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Hum na Sutli.  
 

Članak 3. 
Razlozi za izradu i donošenje IX. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli:  

- Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima koji utječu na uređenje, 
korištenje i zaštitu prostora,  

- Definiranje prometnica državne razine : buduća državna cesta granični prijelaz Hum na Sutli – 
granični prijelaz Mali Tabor,   

- Planiranje novih investicija gospodarskog sektora na području Općine Hum na Sutli, 
- Redefiniranje Odredbi za provođenje PPUO Hum na Sutli, 
- Promjena namjena u prostoru izvan građevinskog područja ovisno o preispitivanju potreba i 

mogućnosti prostornog razvoja područja općine Hum na Sutli, 
- Nova građevinska područja PPUO Hum na Sutli prema pojedinačnim zahtjevima građana. 

 
Članak 4. 

Cilj  IX. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli  je osiguranje 
prostornih preduvjeta za realizaciju novih zahvata u prostoru, radi osiguranja daljnjeg kvalitetnog 
prostornog razvoja i uređenja Općine Hum na Sutli  i za doprinos društvenog i gospodarskog razvoja, 
zaštitu okoliša i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Programsko polazište za  IX. 
izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli  je osiguranje uvjeta za smještaj i 
izgradnju stambenih, gospodarskih, infrastrukturnih i drugih građevina za koje postoje objektivne 
potrebe kroz preoblikovanje građevinskih područja, prema razvojnim ciljevima i zahtjevima iz točke 
3. ove Odluke.  



 
Članak 5. 

  Izmjena i dopuna PPUO Hum na Sutli obuhvatit će cijelo područje općine Hum na Sutli. 
 

Članak 6. 
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja za izradu IX. 
Izmjena i dopuna PPUO Hum na Sutli  provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 
(Narodne novine br. 81/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa 
na okoliš (Narodne  novine br. 64/08) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se IX. 
Izmjena i dopuna PPUO Hum na Sutli  donosi i to slijedećim redoslijedom provedbe: 
 

1. Općinski načelnik Općine Hum na Sutli  donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja IX. Izmjena i dopuna PPUO Hum na Sutli . 

2. Jedinstveni upravni odjel općine Hum na Sutli  započet će postupak ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja IX. Izmjena i dopuna PPUO Hum na Sutli  na okoliš u roku od 8 
dana od dana donošenja ove Odluke. 

3. Jedinstveni upravni odjel općine Hum na Sutli  dužan je prikupiti mišljenja tijela i/ili osoba 
određenih posebnim propisima navedenih u članku 7. ove Odluke te će istima dostaviti 
zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene IX. Izmjena i dopuna PPUO Hum na 
Sutli.  

4. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja IX. Izmjena i dopuna PPUO 
Hum na Sutli  na okoliš, sukladno kriterijima iz Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 
programa na okoliša (Narodne novine br. 3/17) tijela i osobe određene posebnim propisom 
dati će mišljenje o potrebi strateške procjene, te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
zahtjeva dostaviti Općini Hum na Sutli . Ukoliko se ocjeni potrebnim, Jedinstveni upravni 
odjel općine Hum na Sutli  o dostavljenom mišljenju  osigurava dodatna pojašnjenja od tijela 
i/ili osoba određenim posebnim propisima. 

5. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13 i 15/18), Jedinstveni upravni 
odjel općine Hum na Sutli  dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i 
prirode zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti IX. Izmjena i dopuna PPUO Hum 
na Sutli na ekološku mrežu. 

6. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja IX. 
Izmjena i dopuna PPUO Hum na Sutli na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke 
mreže, daje  mišljenje da je IX. Izmjena i dopuna PPUO Hum na Sutli prihvatljiva za ekološku 
mrežu. Ako Ministarstvo  zaštite okoliša i prirode ne isključi mogućnost značajnih negativnih 
utjecaja VIII. Izmjena i dopuna PPUO Hum na Sutli na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja 
ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene, što znači 
da se obvezno provodi postupak strateške procjene. 

7. Prije donošenja odluke u postupku ocjene kojom se potvrđuje da za IX. Izmjena i dopuna 
PPUO Hum na Sutli „jest“ ili „nije“ potrebno provesti postupak strateške procjene, 
Jedinstveni upravni odjel općine Hum na Sutli  je dužan o provedenom postupku ocjene 
pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
Krapinsko-zagorske županije, pri čemu je obvezan dostaviti prijedlog Odluke i cjelovitu 
dokumentaciju iz postupka ocjene. 

8. Nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša Krapinsko-zagorske županije, ako se u postupku ocjene utvrdi da IX. Izmjena i dopuna 
PPUO Hum na Sutli ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, Općinski načelnik Općine Hum 
na Sutli  donosi Odluku o obvezi  provedbe strateške procjene. Ukoliko se donese takva 
Odluka primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti okoliša i podzakonskih propisa kojima se 
uređuje postupak strateške procjene. Ako se u postupku ocjene utvrdi da IX. Izmjena i 
dopuna PPUO Hum na Sutli nema vjerojatno značajan  utjecaj na okoliš, Općinski načelnik 
Općine Hum na Sutli donosi Odluku da nije potrebno provesti  stratešku procjenu. 

9. Odluci iz točke 8. informirat će se javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama 
Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 81/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(Narodne novine br.64/08). 

 
 
 



Članak 7. 
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IX. Izmjena i dopuna PPUO Hum na 
Sutli sudjelovat će slijedeća tijela i/ili osobe: 

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. za komunalne poslove, 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. 
 

Tijela i osobe iz prethodnog stavka ovog članka, dužna su u roku od 30 dana od dana primitka 
zahtjeva, dostaviti mišljenje o potrebi strateške procjene na temelju kriterija za utvrđivanje 
vjerojatno  značajnog utjecaja IX. Izmjena i dopuna PPUO Hum na Sutli na okoliš, sukladno Uredbi o 
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 3/17), te ga dostaviti 
Općini Hum na Sutli. 
 

Članak 8. 
Općini Hum na Sutli dužna je informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti  okoliša 
(Narodne novine br. 81/13, 153/13, 78/15 i 12/18)  i odredbama Uredbe o informiranju i 
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08), 
kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 
 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici 
Općine Hum na Sutli , www.humnasutli.hr    
 

     OPĆINSKI NAČELNIK  
     Zvonko Jutriša, dipl.ing stroj.   

Dostaviti: 
1. Oglasna ploča, ovdje 
2. Web stranica Općine Hum na Sutli  
3. Jedinstveni upravni odjel  -  ovdje 
4. Arhiva 


