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S A D R Ž A J 
 

   

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A   

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA ŠESTANOVAC 

N a č e l n i k  

Klasa: 350-01/22-01/81 

Urbroj: 2155-03-22-02-01 

Šestanovac, 30.09.2022. godine 

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", 80/13, 153/13, 

78/15, 12/18 i 118/18) i članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 

plana i programa na okoliš („Narodne novine", broj 03/17), a u skladu sa odredbama članka 

46. Statuta općine Šestanovac (Službeni glasnik općine Šestanovac  br. 3/13,1/21), načelnik 

općine Šestanovac donosi 

ODLUKU 

o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za  izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja općine  Šestanovac 

Članak 1. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za 

izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine  Šestanovac(u daljnjem tekstu: Plan). 

Članak 2. 

Nadležno tijelo za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan je  Jedinstveni 

Upravni odjel općine Šestanovac  sukladno članku 3. stavku 1. točki 3. Uredbe o strateškoj 

procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine", broj 03/17). 



Članak 3. 

Razlozi za donošenje, ciljevi i programska polazišta, te obuhvat Plana utvrđeni su u 

Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine  Šestanovac („Službeni 

glasnik općine Šestanovac , broj  8/2022, Prilog 1. koji je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Radnje koje će se provesti u postupku SPUO za Plan, provode se sukladno 

odredbama Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine",  80/13, 153/13,/ 78/15, 12/18 i 

118/18), Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18 i 14/19), Uredbe o 

strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 

03/17) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Plan donosi i to redoslijedom 

kako je utvrđeno u Prilogu 2. ove Odluke. 

Članak 5. 

U postupku SPUO za Plan sudjelovat će tijela koja su navedena u Prilogu 3, a 

koji je sastavni dio ove Odluke. 

Članak 6. 

Nadležno tijelo je o ovoj Odluci dužno informirati javnost sukladno odredbama 

Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i 

odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) kojima se ureduje informiranje i 

sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Prilozi: 

Prilog 1. Odluka o izradi  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Šestanovac 

(„Službeni glasnik broj 8/2022) 

Prilog 2. Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja Plana na 

okoliš 

Prilog 3. Popis tijela koja de sudjelovati u postupku strateške procjene 

 

 

 

                                                                                                                          NAČELNIK:                                                                                           

                                                                                Martin Merčep          
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PRILOG 2. 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za . 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Šestanovac 

1. Nadležno tijelo će sukladno odredbi članka 6. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine", broj 3/17) (u daljnjem 

tekstu: Uredba), nakon donošenja ove Odluke započeti s aktivnostima u postupku 

SPUO za Plan. 

2. U svrhu određivanja sadržaja Strateške studije, Nadležno tijelo će zatražiti mišljenja 

o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji od 

tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima vezano za područje iz djelokruga toga 

tijela i/ili osoba. U svrhu usuglašavanja mišljenja o potrebnom sadržaju Strateške 

studije i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije u tijeku roka za dostavu 

mišljenja Nadležno tijelo provodi konzultacije s tijelima navedenim u Prilogu 3 . Ove 

radnje provode se sukladno člancima 6. - 10. Uredbe. 

3. U postupku određivanja sadržaja Strateške studije, Nadležno tijelo objavljuje na 

službenoj internetskoj stranici Općine Šestanovac  informaciju o izradi strateške studije 

i načinu sudjelovanja javnosti, a sukladno člancima 5., 6. i 12. Uredbe o 

informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 

okoliša („Narodne novine", broj 64/08) (u daljnjem tekstu: Uredba o informiranju). 

4. Nakon pribavljanja mišljenja tijela iz točke 2., te mišljenja javnosti iz točke 3., 

Nadležno tijelo utvrđuje konačni sadržaj Strateške studije i u roku od 8 dana od 

dana isteka roka za dostavom mišljenja donosi Odluku o sadržaju Strateške studije 

koju objavljuje na službenoj internetskoj stranici općine Šestanovac, a sukladno 

člancima 10. i 11. Uredbe. Nadležno tijelo istu dostavlja ovlašteniku koji će izraditi 

stratešku studiju. 

5. Nakon što ovlaštenik izradi Stratešku studiju i izrađivač izradi Nacrt prijedloga 

Plana, sve zajedno Nadležno tijelo dostavlja na uvid i raspravu povjerenstvu kojeg 

imenuje načelnik u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o sadržaju strateške 

studije. Ove radnje se obavljaju prema člancima 14. - 20. Uredbe. 

6. Nakon što prema članku 20. Uredbe povjerenstvo ocijeni da je Strateška studija 

cjelovita i stručno utemeljena, povjerenstvo donosi Mišljenje o cjelovitosti i stručnoj 

utemeljenosti strateške studije, sukladno članku 21. Uredbe. 

7. Izrađivač dovršava nacrt prijedloga Plana nakon što zaprimi cjelovitu i stručno 

utemeljenu stratešku studiju, sukladno članku 22. Uredbe. 

8. Nadležno tijelo donosi Odluku o upućivanju Strateške studije i nacrta prijedloga Plana 

na javnu raspravu o kojoj informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša  i 

Uredbi o informiranju. 

9. Istodobno s upućivanjem na javnu raspravu, Nadležno tijelo dostavlja Stratešku  

studiju i nacrt prijedloga Plana na mišljenje tijelima i osobama sukladno Zakonu i 

Uredbi. 

10. Postupak sudjelovanja javnosti na javnoj raspravi o Strateškoj studiji i nacrtu 

prijedloga Plana provodi se sukladno Zakonu i Uredbi o informiranju. 
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11. Sukladno članku 23. stavak (4), u postupku strateške procjene utjecaja Plana na 

okoliš postupak provedbe javne rasprave o strateškoj studiji provodi se u 

jedinstvenom postupku javne rasprave na prijedlog Plana, na način i u rokovima 

propisanim posebnim propisom kojim se uređuje prostorno uređenje, ukoliko isti 

nije u suprotnosti s odredbama posebnog propisa iz područja zaštite okoliša.  

12. Nakon provedene javne rasprave nadležno tijelo sva mišljenja, primjedbe i prijedloge 

iz javne rasprave, i mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima 

dostavlja na očitovanje ovlašteniku i izrađivaču. Ovlaštenik, u roku od 15 dana 

nakon završetka javne rasprave, dostavlja očitovanja na prijedloge i primjedbe iz 

javne rasprave na stratešku studiju te sudjeluje u izradi izvješća s javne rasprave 

prema posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje, sukladno članku 24. 

Uredbe. Ovlaštenik svojim očitovanjem predlaže i konačne mjere zaštite okoliša i 

program praćenja stanja okoliša vezano za plan. 

13. Nadležno tijelo će u roku od 15 dana od završetka javne rasprave, a prije zaključivanja 

izvješća s javne rasprave o prijedlogu prostornog plana prema posebnom propisu, 

pribaviti mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o 

provedenoj strateškoj procjeni za Plan sukladno članku 25. Uredbe.  

14. Nakon donošenja odluke o usvajanju Plana, Nadležno tijelo u roku od 30 dana izrađuje 

izvješće o provedenoj strateškoj procjeni Plana, sukladno odredbama članka 27. Uredbe, 

o čemu informira javnost i tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene 

sukladno č1anku 6. Uredbe o informiranju. 
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PRILOG 3: 

Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku SPUO 

slijedom nadležnosti za pojedinu sastavnicu okoliša, odnosno opterećenja radi davanja 

mišljenja o sadržaju strateške studije i mišljenja na stratešku studiju i prijedlog Plana: 

 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,  Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 

2. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split 

3. MUP- PU Splitsko dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split 

4. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 

Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije 

5. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije 

6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split, Moliških Hrvata 1, 

21000 Split 

7. Ministarstvo graditeljstva,prostornog uređenja  i državne imovine Ulica Republike 

Austrije 20 10000 Zagreb 

8. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb 

9. HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, 10110 Zagreb 

10. Hrvatske vode, Vukovarska 35, 21000 Split 

11. HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb 

12. HEP - DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja, Poljička cesta 73, 21000 Split   

13. Županijska uprava za ceste SDŽ, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split 

14. Vodovod d.o.o., za vodoopskrbu i odvodnju, Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš 

15. Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ 

16. Arhiva - ovdje 

 

 

 


