
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BREZNIĈKI HUM 

Općinski naĉelnik 

KLASA: 351-01/16-01/2 

URBROJ: 2186/024-03-18-11 

Breznički Hum, 26.01.2018. 

 

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 i 22/13)  Općinski 
načelnik Općine Breznički Hum dana 26.01.2018 godine, donosi 

 ODLUKU 

kojom se utvrĊuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine  

Općine Brezniĉki Hum 

 

 

Ĉlanak 1. 

 Općinski načelnik Općine Breznički Hum donio je Odluku o započinjanju postupka 

ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom za 

razdoblje od 2018. do 2023. godine Općine Breznički Hum ("Službeni vjesnik Varaždinske 

županije" br. 66/17), 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 Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine Općine 

Breznički Hum (dalje u tekstu: Plan gospodarenja otpadom). 

 

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

gospodarenja otpadom neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega 

se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

 

Ĉlanak 2. 

 Izrada Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine 

pokreće se radi potrebe za: 
 

 Plan gospodarenja otpadom je temeljni dokument kojim će se postaviti održivi 

sustav gospodarenja otpadom koji nastaje na području Općine Breznički Hum. 
 

 Temeljem analize i ocjene postojećeg stanja te definiranih ciljeva moguće je 

odrediti potrebe za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom u Općini Breznički Hum. 
 

 Kao osnovni ciljevi definiraju se smanjenje količine miješanog komunalnog otpada 

koji se upućuje na odlaganje i povećanje količine odvojeno prikupljanje otpada. Preduvjet 

za ostvarenje navedenih ciljeva je: 

- nadogradnja elemenata za prikupljanje otpada iz kućanstava, 

- provođenje suvremenog gospodarenja otpadom, donošenjem mjera i odluka 
usmjerenih na  sprječavanje nastanka otpada, 

- smanjivanje količine otpada i njegovog štetnog utjecaja na okoliš, 



- kontinuirana edukacije građana 

  

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: 

 

- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području 

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

2186/1-015-18-4) od 19.01.2018. godine, zaprimljeno dana 22.01.2018. 

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

postupak strateške procjene. 
  

- Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Mali plac 1A, Varaždin 

(KLASA: 351-03/18-01/1; URBROJ: 2186/1-16/5-18-2) od 23.01.2018. 

godine, zaprimljeno dana 24.01.2018. godine, kojim je nadležno tijelo dalo 

mišljenje da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene. 

 
- Babić d.o.o., Ljudevita Gaja 44, 42 208 Cestica od 26.01.2018. godine kojim 

je dano mišljenje da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene. 

 

Ĉlanak 4. 

 Odluku kojom se utvrđuje da za Plan gospodarenja otpadom 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 

 

 


