
 
 

                             
           REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                 OPĆINA HUM NA SUTLI 
                     OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 
KLASA:  363-07/18-01/6 
URBROJ:  2214/02-03-18-1 
Hum na Sutli, 08. siječanj 2018. 
 
Na temelju članak 47. Statuta općine Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» 
br. 11/13 i 07/18 ), a u svezi članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 
broj 94/13)  u predmetu  izrade Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Hum na Sutli  
Općinski načelnik Općine Hum na Sutli donosi 

 
O D L U K U 

 
1. Općine Hum na Sutli pokreće postupak izrade Plana gospodarenja otpadom za područje 

Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018.-2022. godine sukladno odredbama Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13.).  

 
2. Razlozi izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli su: 
 

o jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati donošenje i provedbu 
plana gospodarenja otpadom, temeljem članka 28.st.5. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom,  

o ističe rok važenje Plana gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli usvojenog 2010. godine, 
o donošen je Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine ( NN br. 3/17), 
o to je dokument potreban za učinkovito gospodarenje otpadom i unapređenje sustava 

gospodarenja otpadom na području Općine Hum na Sutli.  
 
3. Osnovna svrha izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli: 

 
o Plan gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018.-2022. godine 

predstavlja temeljni dokument kojim će se postaviti održivi sustav gospodarenja otpadom na 
području Općine Hum na Sutli, 

o Temeljem analize postojećeg stanja  i ciljeva gospodarenja otpadom potrebno je odrediti 
mjere za unapređivanje postupka pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i drugih 
postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada, upravljanja financiranjem sustava te jačanje svijesti 
i uloge javnosti, te popis projekata važnih za provedbu plana gospodarenja otpadom, 

o Planom je potrebno obuhvatiti teritorij određen administrativnim granicama Općine Hum na 
Sutli, te izvore komunalnog i njemu sličnog otpada za razdoblje od  2018.-2022. godine. 
 
4. Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli proizlaze iz ocjene stanja 

gospodarenja otpadom i obvezama koje proizlaze iz Plana gospodarenja otpadom u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje od 2017.-2022. godine: 

 



o unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom 
o unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada 
o sanirati lokacije onečišćene otpadom 
o kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti 
o unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom.  

 
5. Sadržaj Plana gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli treba biti minimalno u skladu sa 

propisanim sadržajem prema članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.  
 
6. Izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018.-2022. 

godine financirat će se iz Proračuna Općine Hum na Sutli. 
 

7. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za praćenje i provedbu postupka izrade Plana 
gospodarenja otpadom za područje Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018.-2022. godine, te 
pripremu navedenog dokumenta sukladno važećim propisima za  potrebe donošenja od strane  
Općinskog vijeća.  
 
 
                                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK  
                                                                                                                         Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj.  
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Jedinstveni upravni odjel, ovdje, 
2. Evidencija ovdje,  
3. Arhiva ovdje    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
                REPUBLIKA HRVATSKA  
     KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA HUM NA SUTLI 
        OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 
KLASA:  363-07/18-01/6 
URBROJ:  2214/02-03-18-3 
Hum na Sutli, 21. Veljača 2018. 
 
             

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju 

i zaštitu okoliša 
Magistratska 1 
49000 Krapina 

 
 
PREDMET: Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno 

strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Hum na Sutli    
- mišljenje, traži se 

  
Poštovani, 

 
Temeljem članka 66. Stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13 i 

78/15.) molimo Vas mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene 
utjecaja strategije na okoliš na lokalnoj razini  Plana gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli.  

 
o jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati donošenje i provedbu 

plana gospodarenja otpadom, temeljem članka 28.st.5. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom,  

o ističe rok važenje Plana gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli usvojenog 2010. godine, 
o donošen je Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine ( NN br. 3/17), 
o to je dokument potreban za učinkovito gospodarenje otpadom i unapređenje sustava 

gospodarenja otpadom na području Općine Hum na Sutli.  
 
S poštovanjem, 

 
 
 
 

   OPĆINSKI NAČELNIK  
Zvonko Jutriša, dipl.ing. stroj.   

 
Prilozi: 
Odluka o izradi 

 
 


