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NN 3/2017 (11.1.2017.), Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 

PRILOG II. 

OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ 

A. Opći podaci o strategiji, planu ili programu (SPP) 

A.1. Naziv SPP 
 Plan gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli za 
razdoblje od 2018.-2022. godine 

A.2. Nadležno tijelo za izradu SPP 
 Općina Hum na Sutli  
 Jedinstveni upravni odjel   

A.3. 
Naziv predstavničkog tijela koje 
donosi SPP 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HUM NA SUTLI   

A.4. Obuhvat SPP Područje Općine Hum na Sutli   

A.5. Područje SPP Gospodarenje otpadom 

A.6. 
Vrsta dokumenta: novi SPP ili 
izmjena i dopuna SPP-a 

Novi Plan na  lokalnoj razini 

A.7. 
Navedite pravni okvir za 

donošenje SPP 

Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13 i 153/13),  
Zakon o zaštiti prirode (NN br.80/13), 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13)  
Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017-2022. 
(NN br. 3/17), 
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom ( NN br.  
50/17),  
Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš (NN  broj 3/17), 
Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u  pitanjima zaštite okoliša (NN br. 
64/08). 



A.8. 

Predstavlja li SPP okvir za 

financiranje iz sredstava 
Europske unije? 

DA  

A.9. 

Postoji li obveza provedbe 

strateške procjene prema 
Zakonu? 

 NE 

 

A.10. 
Navedite SPP višeg reda ili 

sektorsku SPP 

Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017-2022. 

(NN br. 3/17) 

A.11. 
Je li proveden postupak strateške 
procjene za SPP višeg reda 

(naveden u točki A.10.)? 

DA  

 

A.12. 

Planiraju li se SPP-om nove 
aktivnosti u odnosu na SPP višeg 

reda, a za koji je provedena 
strateška procjena? 

NE 

 

A.13. 
Navedite razloge donošenja SPP, 
programska polazišta i ciljeve 

Razlozi izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Hum 
na Sutli  su: temeljem članka 28. stavka 5. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne 
samouprave dužne su na svom području osigurati 
donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom, 
ističe važenje  Plana gospodarenja otpadom Općine Hum 
na Sutli usvojen 2010. godine, donošen je Plan 
gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. 
godine, to je dokument potreban za učinkovito 
gospodarenje otpadom i unapređenje sustava 
gospodarenja otpadom na području Općine Hum na Sutli.  

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. 

Programska polazišta sadržana su u zakonskim okvirima 
Europske unije i Republike Hrvatske, dokumentima 
gospodarenja  otpadom, prostorno-planskom 
dokumentacijom i pravnim aktima Grada Krapine.  
Osnovno polazište je usklađenje sa Planom gospodarenja 
otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne 
novine“ broj 3/17), kao planom višeg reda. 
 



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.  

B. Procjena mogućih značajnih utjecaja strategije, plana ili programa (SPP) na okoliš 

B.1. 

Predstavlja li SPP okvir za provedbu zahvata koji 
podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na 
okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš 
sukladno propisu kojim se uređuju navedeni 

postupci? 

 NE 

 

B.2. 

Predstavlja li SPP okvir za razvoj drugih zahvata, 
osim gore navedenih, koji bi mogli imati 

značajne utjecaje na okoliš, pojedinačno ili 
kumulativno? 

NE 

B.3. 
Na koji način SPP utječe na ostale relevantne 
SPP? 

Ne utječe  

B.4. 

Navedite vjerojatno značajne utjecaje na okoliš 

koji mogu nastati provedbom SPP i na koji način 
će biti uzeti u obzir pri izradi SPP 

Neće biti vjerojatno značajnijih utjecaja na 

okoliš 

B.5. Je li moguć značajni prekogranični utjecaj SPP? 
 NE 

 

C. Ocjena mogućih značajnih utjecaja strategije, plana ili programa (SPP) na ekološku mrežu 

C.1. 
Je li SPP može imati značajan utjecaj na ekološku 

mrežu? 

NE 

 

 

D. Zaključci 
1. obrazloženje zašto za SPP treba/ne treba provesti stratešku procjenu 



Procjenjuje se da  Plan gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018 -2022. godine 
nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, odnosno da za taj dokument nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene. Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša, za navedeni dokument nije definirana 
obveza provedbe strateške procjene, već obveza postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
na okoliš.  

 
2. obrazloženje zašto za SPP treba/ne treba provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti SPP za ekološku 
mrežu 
Za SPP nije potrebno provesti glavnu ocjenu o prihvatljivosti SPP-a na okoliš iz razloga što je za Plan 

gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017-2022. (NN br. 3/17) izrađena Strateška studija o utjecaju 
plana gospodarenja otpadom RH na okoliš. Sukladno odredbama Direktive 2001/45/EC o procjeni 
utjecaja na okoliš  (SPUO Direktiva), članak 4. stavak 3. propisuje da, gdje planovi i programi čine dio 
hijerarhije, u cilju izbjegavanja dupliciranja procjene, države članice primjenjuju članak 5. koji je 

omogućeno korištenje svih relevantnih informacija dostupnih za okolišne značajke planova i programa 
postignutih na drugim razinama odlučivanja ili putem drugih propisa.  

 
3. navesti ključna pitanja vezana uz okoliš. 
Osnovna svrha izrade:  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. 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. 

Osnovno polazište je usklađenje sa Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine 
(„Narodne novine“ broj 3/17), kao planom višeg reda, te osnovni ciljevi gospodarenja otpadom Općina 
Hum na Sutli proizlaze iz ocjene stanja gospodarenja otpadom i obvezama koje proizlaze iz Plana 
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj:  unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom, 
unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,  sanirati lokacije onečišćene otpadom, 
kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti i unaprijediti nadzor nad gospodarenjem 
otpadom. 
 
E. Informacije o postupku 

1. popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je zatraženo mišljenje 
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb  
2. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 

Magistratska 1, Krapina,  
3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-

zagorske županije, Radoboj 8, Radoboj, 
4. Hrvatske vode, VGI za mali sliv Krapina- Sutla, Veliko Trgovišće, Zagrebačka 13, 
1. Humvio d.o.o., Lastine 1, 49231 Hum na Sutli 
2. Grad Pregrada 



3. Općina Đurmanec, 
4. Općina Desinić 
5. Općina Zagorska Sela 

 
2. popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su u propisanom roku dostavila mišljenja. 
F. Prilozi 

1. mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su u propisanom roku dostavila 
mišljenja 
2. rezultati ocjene prihvatljivosti SPP za ekološku mrežu 

3. ostala dokumentacija. 
 

Općinski načelnik  

Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj.  

 


