
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BREZNIĈKI HUM 

Općinski naĉelnik 

KLASA: 350-01/17-01/5 

URBROJ: 2186/024-03-17-6 

Breznički Hum, 09.11.2017. 

 

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša («Narodne novine» br. 80/13, 

153/13 i 78/15), članka 5. stavak 4. 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 i 22/13)  Općinski 
načelnik Općine Breznički Hum  dana 09.11.2017. godine, donosi 

  

ODLUKU 

o zapoĉinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Odluke o izgradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana općine Brezniĉki Hum -

nacrt 

 

Ĉlanak 1. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 

na okoliš Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Breznički Hum - nacrt. 

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

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine provodi Jedinstveni upravni odjel 

Općine Breznički Hum. 

Ĉlanak 2. 

Razlozi za donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Breznički Hum su ugradnja 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 i potrebe manjeg proširenja 

građevinskog područja zone gospodarske namjene u južnom dijelu naselja Breznički 

Hum. 

Ĉlanak 3. 

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

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

Breznički Hum provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 

153/13 i 78/15), Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13), Uredbe o strateškoj procjeni 

utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" br. 3/17) Pravilnika o 
ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN br. 146/14). 



Redoslijed radnji utvrđen je u Prilogu I. ove Odluke. 

Ĉlanak 4. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i 

osobe koje su navedenu u prilogu II. ove Odluke. 

Ĉlanak 5. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Breznički Hum će o ovoj Odluci informirati javnost 

sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). 

Ĉlanak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku 
Varaždinske županije“ i na web stranici Općine Breznički Hum, www.breznicki-hum.hr. 

 

        Općinski načelnik 

        Zoran Hegedić 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Službeni vjesnik Varaždinske županije 

2. Tijelima i pravnim osobama iz Priloga II. Odluke 
3. Pismohrana, ovdje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prilog I.   

REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI 

STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NACRTA ODLUKE O IZRADI III. 
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BREZNIĈKI HUM 

 

1. Temeljem čl. 64. st. 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) i 

članka 5. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 

programa na okoliš ("Narodne novine" br. 3/17) načelnik donosi Odluku o 

započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u 

daljnjem tekstu: OSPUO) Nacrta Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Breznički Hum  

2. Temeljem ove Odluke Jedinstveni upravni odjel će dostaviti - tijelima i/ili osobama 

određenim posebnim propisima iz Priloga II. ove Odluke, zahtjev za davanje 

mišljenja o potrebi strateške procjene. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od 

primitka zahtjeva nadležnog upravnog odjela. Zahtjev za dostavu mišljenja o 

potrebi SPUO sadrži: prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Breznički Hum - nacrt, programska polazište i ciljeve 

Odluke, odluku o započinjanju postupka OSPUO, navod službenog glasila u kojem 

je Prostorni plan uređenja Općine Breznički Hum objavljen, popunjeni obrazac o 
ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš. 

3. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene na lokalnoj 

razini nadležno tijelo dužno je o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške 

procjene pribaviti mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u 

Županiji. U tu svrhu nadležnom upravnom tijela za zaštitu okoliša u Županiji se, 
uz zahtjev za davanje mišljenja, dostavlja i potrebna dokumentacija. 

 

4. Ako se u postupku OSPUO utvrdi da Odluka o izradi III. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Breznički Hum - nacrt ima vjerojatno značajan 

utjecaj na okoliš, načelnik Općine Breznički Hum donosi odluku o obvezi provedbe 

strateške procjene, koja sadrži razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške 
procjene. 

Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjenu utvrdi da se Odluka o 

izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznički Hum - 

nacrt  može imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, odluka iz stavka 

1. ovog članka sadrži i obvezu provedbe glavne ocjene prihvatljivosti strategije, 
plana ili programa na ekološku mrežu. 

Ako se u postupku OSPUO utvrdi da  Odluka o izradi III. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Breznički Hum - nacrt nema vjerojatno 

značajan utjecaj na okoliš, načelnik Općine Breznički Hum donosi odluku da nije 

potrebno provesti stratešku procjenu. Takva odluka sadrži osnovne podatke o  

Odluci o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznički 

Hum - nacrt te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno 
provesti stratešku procjenu. 



 

 

 

Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Odluka o izradi 

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznički Hum - nacrt 

može imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, donosi se odluka o 

obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži i obvezu provedbe glavne ocjene 
prihvatljivosti strategija, plana ili programa za ekološku mrežu. 

5. O donesenoj odluci iz točke 4. obvezno se informira javnost sukladno odredbama 

Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) 

 

Prilog II.   

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA ĆE 

SUDJELOVATI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE 

UTJECAJA NA OKOLIŠ  ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG 

PLANA UREĐENJA OPĆINE BREZNIĈKI HUM 

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Varaždinske županije, Kratka 1, 42000 Varaždin 

2. Varaždinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,  graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prostorni plan uređenja Općine Breznički Hum („Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 5/02, 
55/12 i 46/14). 

 

 

 

 

 


