
 

                             
           REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA HUM NA SUTLI 
        JEDINSTVNEI UPRAVNI ODJEL 
 
KLASA:  363-07/18-01/6 
URBROJ:  2214/02-04-18-7 
Hum na Sutli, 28. veljača 2018. 

-PREMA DOSTAVNOJ LISTI- 
 

PREDMET: Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš    
Plana gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli  za razdoblje od 2018.-2022. godine 
- mišljenje, traži se 

Poštovani, 
 

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-
01/18-01/35,  Urbroj: 2140/01 -08/1-18-2 od  27. veljače 2018. godine, za Plan gospodarenja otpadom Općine 
Hum na Sutli  za razdoblje od 2018.-2022. godine, potrebno je provesti postupak u kojem se odlučuje o potrebi 
provedbe strateške procjene utjecaja plana na okoliš. 

Općinski načelnik Općine Hum na Sutli je donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš dana 27. veljače  2018. godine (u prilogu), u kojoj su navedena programska polazišta i 
ciljevi izrade Plana gospodarenja otpadom.   

Temeljem članka 29. Uredbe i Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš, 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 Plan gospodarenja otpadom 
Općine Hum na Sutli  za razdoblje od 2018.-2022. godine.  

 
Molimo Vas da Vaše mišljenje dostavite u roku od 30 dana od dana zaprimanja ovog zahtjeva poštom na 

adresu: Općina Hum na Sutli, Jedinstveni upravni odjel, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli, te na e-mail 
adresu: pisarnica@humnasutli.hr  (informacije tel. 049/382-382). 

Ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u navedenom roku, sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti 
okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13 i 78/15) smatrat će se da nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za 
zaštitu okoliša. 

 
Uz zahtjev dostavljamo: 
- Odluku o izradi PGO 
- Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  
- Obrazac iz Priloga II Uredbe 
- Smjernice, ciljevi i mjere na izradi plana gospodarenja otpadom za područje Općine Hum na Sutli za 

programsko razdoblje 2018. – 2022. godine 
 

 S poštovanjem,  
  PROČELNICA 

Anica Kovačić, iur. 
 

Prilozi: 4x 
Dostaviti:  
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, 
5. Humvio d.o.o., Lastine 1, 49231 Hum na Sutli 
6. Grad Pregrada 
7. Općina Đurmanec, 
8. Općina Desinić 
9. Općina Zagorska Sela 


