
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BREZNIĈKI HUM 

Općinski naĉelnik 

KLASA: 350-01/17-01/5 

URBROJ: 2186/024-03-18-  

Breznički Hum,   

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša («Narodne novine» br. 80/13, 

153/13 i 78/15), članka 23. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 

plana i programa na okoliš ("Narodne novine" br. 3/17),   te članka 48. Statuta Općine 

Breznički Hum ("Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 10/13, 22/13 i 16/18)  
Općinski načelnik Općine Breznički Hum  dana     godine, donosi 

  NACRT ODLUKE 

kojom se utvrĊuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš Nacrta Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja 

Općine Brezniĉki Hum 

 

 

Ĉlanak 1. 

 Općinski načelnik Općine Breznički Hum donio je Odluku o započinjanju postupka 

ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Odluke o izradi III. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznički Hum ("Službeni vjesnik Varaždinske 

županije" br. 54/18), prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel Općine Breznički Hum u 

suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Varaždinske županije, proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš Nacrta Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Breznički Hum (dalje u tekstu: III. Izmjene i dopune Plana). 

 

 U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Nacrt 

Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na 

okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja 

na okoliš. 

 

Ĉlanak 2. 

 Izrada III. Izmjena i dopuna PPUO-a pokreće se radi potrebe za: 

- ugradnjom u Plan nove varijante trase Spojne ceste od brze ceste Popovec-

Marija Bistrica-Zabok do Brezničkog Humu,  

- potrebe ugradnje u Plan ekološke mreže- Natura 2000,  

- potrebe osiguranje prostorno-planskih uvjeta za daljnju eksploataciju 

mineralne sirovine - kamena,  

- osiguranja prostorno planskih uvjeta za izgradnju turističkog kampa na 

području Općine , 

- potrebe manjeg proširenja građevinskog područja zone gospodarske namjene 

u južnom dijelu naselja Breznički Hum. 

  

Ĉlanak 3. 

 U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Jedinstveni upravni 

odjel Općine Breznički Hum zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim 

propisima navedenih u Prilogu 1. ove Odluke. 

 

 Zaprimljena su sljedeća mišljenja: 

 



  

- Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske 

županije, Franjevački trg 7, Varaždin (KLASA: 350-02/18-01/23; URBROJ: 

2186/1-06-/6-18-5) od 03.09.2018. godine, zaprimljeno dana 05.09.2018. 

godine, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene na okoliš vezano uz područje zaštite prirode 

 

- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području 

Varaždinske županije, Kratka 1, Varaždin (KLASA: 350-03/17-01/1; URBROJ: 

2186/1-015-18-38) od 07.08.2018. godine, zaprimljeno dana 14.08.2018. 

godine, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene na okoliš na Nacrt Odluke o izradi III. Izmjena i 

dopuna PPUO Breznički Hum. 

 

Ĉlanak 4. 

 Odluku kojom se utvrđuje da za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Općine Breznički Hum nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 

Općinski načelnik Općine Breznički Hum donio je temeljem provedenog postupka ocjene 

o potrebi strateške procjene, temeljem pribavljenih mišljenja tijela i osoba određenih 

posebnim propisom te kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš 

navedenih u Prilogu II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 

(„Narodne novine" broj 03/17). 

 

  

Ĉlanak 5. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Breznički Hum će o ovoj Odluci informirati 

javnost sukladno odredbama Zakona o zaštitu okoliša i Uredbe o informiranju i 

sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne 

novine" br. 64/08) kojima se uređuje informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša. 

 

Ĉlanak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 

vjesniku Varaždinske županije" i na web stranici Općine Breznički Hum. 

 

 

        Općinski načelnik 

        Zoran Hegedić 

 

 

 

 
PRILOG 1. 
 
 Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima od kojih je zatraženo mišljenje o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Breznički Hum: 

 
1. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije, 

Franjevački trg 7, Varaždin 
2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Varaždinske 

županije, Kratka 1, Varaždin 


