Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 , 78/15 i
12/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“, broj 3/17) i članka 46. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine
Selca“, broj 3/13), općinski načelnik Općine Selcs, dana 2.srpnja 2018. godine, donio je

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Selca
Članak 1.
Općina Selca je donijela Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 04/07, 02/11, 05/15, 06/15 –
pročišćeni tekst, 1/17 i 2/17 – pročišćeni tekst). Izrada IV. Izmjena i dopunaProstornog plana
uređenja Općine Selca (u daljnjem tekstu ID PPUO) se temelji na Odluci o izradi objavljenoj
u „Službenom glasniku Općine Selca“, broj 05/18.
Općina Selca je u postupku donošenja Odluke o izradi ID PPUO od nadležnog
tijela,Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
Županije splitsko- dalmatinske zatražila mišljenje o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš, odnosno potrebi provedbe ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
Upravni odjel iz stavka 2. se očitovao dopisom Klasa 351-02/18-02/0034; Urbroj
2181/1-10/07-18-0002 od 30.05.2018.) u kojem se navodi da je „za IV. lzmjene i dopune
Prostornog plana uređenja općine Selcapotrebno provesti postupak ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja plana na okoliš“.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš ID PPUO (u daljnjem tekstu: Odluka).
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za ID PPUO provodi
Općina Selca u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, sukladno Zakonu o zaštiti
okoliša i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.
Članak 2.
Nositelj izrade ID PPUO i provođenja postupka ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Selca.
Članak 3.
Razlozi izrade ID PPUO-a određeni su Odlukom o izradi i glase:
„Općina Selca je temeljem praćenja stanja u prostoru i provedbe Prostornog plana uređenja
Općine Selca, kao dio kontinuiranog procesa koji obuhvaća poznavanje, provjeru i procjenu
mogućnosti korištenja, zaštite i razvoja prostora, te izradu i donošenje prostornih planova
užih područja, utvrdila potrebu revizije dijela planskih rješenja u obuhvatu predmetnog
Plana.Radi toga je nužno provesti postupak za donošenje IV. ID PPUO-a.“
Članak 4.

Ciljevi i programska polazišta ID PPUO-a određeni su Odlukom o izradi i glase:
„Ciljevi i programska polazišta IV. ID PPUO-a su:
-

-

analiza i redefiniranje građevinskih područja u odnosu na mogućnosti proširenja
pojedinih dijelova istih temeljem analize izgrađenosti, a sve u skladu s uvjetima
propisanim Zakonom o prostornom uređenju, zatim analiza i revizija planskih rješenja
koja se odnose na neizgrađena neuređena i neizgrađena uređena građevinska
područja), te s tim u vezi definiranje odredbi za provedbu Plana,
preispitivanje granica obuhvata područja za istraživanje mineralnih sirovina, u skladu
s planom šireg područja,
usklađenje s odredbama propisa donesenih u razdoblju nakon usvajanja važećeg
PPUO-a,
izmjena pojedinih planskih rješenja i uvjeta provedbe zahvata, temeljem inicijativa,
zahtjeva i primjedbi dostavljenih Općini, koje nadležno tijelo Općine ocijeni
opravdanim i od interesa za Općinu.“
Članak 5.

ID PPUO-a će se izraditi u tekstualnom i grafičkom dijelu za područja unutar granica
obuhvata određenih Odlukom o izradi ID PPUO, odnosno unutar granica PPUO-a Selca.
Članak 6.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš, temeljit će se na odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13,
153/13, 78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) i odredbama
posebnih propisa iz područja iz kojeg se ID PPUO-a donose i to slijedećim redoslijedom
provedbe:
-Općina Selca, sukladno obvezi iz članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš („Za strategije, planove i programe kojima se određuje
uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i
programa za koje je Zakonom određena obveza strateške procjene, provodi se postupak
ocjene o potrebi strateške procjene“) započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš ID PPUO-a donošenjem ove Odluke.
- Općina pribavlja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u
članku 7. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja Općina dostavlja zahtjev za davanje
mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.
- Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja ID PPUO-a na okoliš, iz
Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, tijela
i/ili osobe daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana
zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini.
- Ako Općina ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja tijelu i/ili osobi koja je
dostavila mišljenje iz prethodnog stavka ovog članka.
- Prije donošenja odluke o postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Općina
potvrđuje da za Izmjene i dopune UPU-a koji je u izradi „jest potrebno“ ili „nije potrebno“
provesti postupak strateške procjene, Općina je dužna o provedenom postupku ocjene
pribaviti mišljenje Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, pri čemu je dužna dostaviti prijedlog odluke i

cjelovitu

dokumentaciju

o

provedenom

postupku

ocjene.

- Ako se u postupku ocjene utvrdi da ID PPUO-a imaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš,
donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog
kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe.
- Ako se u postupku ocjene utvrdi da ID PPUO-a nemaju vjerojatno značajan utjecaj na
okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora
sadržavati osnovne podatke o ID PPUO-a i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da
nije potrebno provesti stratešku procjenu.
- O odluci da nije potrebno provesti stratešku procjenu Općina informira javnost sukladno
Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti
u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).
Članak 7.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za ID PPUO-a
prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe:
-

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split
Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, 21000 Split,
Vukovarska 35
Hrvatske šume, Podružnica Split, 21000 Split, Kralja Zvonimira 35
Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, 21000 Split.
Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“.
Klasa: 350-02/18-01/0017
Urbroj: 2014/07-02-01/18-01
Selca, 2. srpnja 2018. godine
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