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Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 

78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 

(„Narodne novine“, broj 64/08) i članka 47. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine 

Selca“, broj 3/13), Općinski načelnik Općine Selca, dana 8. rujna  2016. godine, donio je  

 

 

O D L U K U 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca 

 

Članak 1. 

 

  Odlukom o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca (u daljnjem tekstu: 

Odluka) započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca (u daljnjem tekstu: III. Izmjene 

PPUO Selca).  

 Izrada III. Izmjena PPUO Selca započela je donošenjem Odluke o izradi III. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ broj 4/16 i 

5/16). 

 Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene PPUO 

Selca provodi Općina Selca (u daljnjem tekstu: Općina). 

 

Članak 2. 

 

Nositelj izrade III. Izmjena i dopuna PPUO Selca i provođenja postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Selca. 

 Izrađivač III. Izmjena i dopuna PPUO Selca je Geoprojekt d.d. iz Splita, Sukoišanska 43. 

 

Članak 3. 

 

 Razlozi izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana su izmjene u dijelu koji se odnosi 

na:  

- preoblikovanje granica i obuhvata zone T2 Tanki ratac (građevinsko područje 

ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja), bez povećanja površine i kapaciteta  

- preoblikovanje granice između zone T1 Ružmarin (građevinsko područje ugostiteljsko 

turističke namjene unutar naselja) i zone građevinskog područja naselja, bez 

povećanja površine građevinskog područja 

- manja korekcija obuhvata gospodarske zone K4 Koprivice,  

- manja korekcija obuhvata gospodarske zone K4 Bunjice,  

- ukidanje športske luke u zoni T1 Ružmarin,  
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- ispravak greške u grafičkom dijelu PPUO Selca, nastale kod donošenja II Izmjena i 

dopuna PPUO-a, 

- definiranje lokacije reciklažnog dvorišta u obuhvatu gospodarske zone, bez dodatnog 

povećanja građevinskog područja,  

- ispravak neusklađenosti u tekstualnom i grafičkom dijelu PPUO-a. 

 

Članak 4. 

 

            Ciljevi i programska polazišta III. Izmjena i dopuna PPUO Selca odnose se na utvrđene 

razloge za njihovo učinkovito provođenje i prilagodbu potrrebama stanovništva Općine.  

 

Članak 5. 

 

 Obuhvat III. Izmjena i dopuna Prostornog plana određen e granicama Općine 

sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne 

novine“, broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/12).  

 III Izmjene i dopune Prostornog plana izradit će se u tekstualnom i grafičkom dijelu 

PPUO-a.  

 

Članak 6. 

 

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

na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Nrodne novine“, broj 

80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 

(„Narodne noooovine“, broj 64/08), Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu  

(„Narodne novine“, broj 70/08), 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 Prostorni plan donosi i to slijedećim 

redosljedom provedbe:  

 

1. Općina Selca, sukladno članku 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 

programa na okoliš  („Narodne novine“, broj 64/08), započinje postupak ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUO Selca 

donošenjem ove Odluke.  

 

2. Općina je dužna pribaviti 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. 
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3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja III. Izmjena PPUO 

Selca na okoliš, iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na 

okoliš („Narodne novine“, broj 64/08), tijela i/ili osobe daju mišljenje o potrebi 

strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju 

Općini.  

 

4. Ako Općina ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom 

koja je dostavila mišljenje iz točke 2. ovoga članka.  

 

5. Općina dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, 

sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) zahtjev za 

provedbu postupka ocjene prihvatljivosti III. Izmjena i dopuna Prostornog plana za 

ekološku mrežu. 

 

6. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode isključi mogućnost značajnih negativnih 

utjecaja Izmjena i dopuna Postornog plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja 

ekološke mreže, daje mišljenje da su III. Izmjene i dopune Prostornog plana 

prihvatljive za ekološku mrežu. 

.  

7. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ne isključi mogućnost značajnih negativnih 

utjecaja III. Izmjena i dopuna Prostornog plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost 

područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba glavne 

ocjene, što znači da se obvezno provodi i postupak strateške procjene.  

 

8. Prije donošenja odluke o postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Općina 

potvrđuje da za III. Izmjene i dopune Prostornog plana 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 

postupkuocjene. 

   

9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da III. Izmjene i dopune Prostornog plana 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 o strateškoj procjeni utjecaja plana 

i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08).  

 

10. Ako se u postupku ocjene utvrdi da III. Izmjene i dopune PPUO Selca nemaju 

vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti 

stratešku procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o III. Izmjenama PPUO 
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Selca i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti 

stratešku procjenu.  

 

11.  O odluci iz točke 9. i 10. ove Odluke, 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 III. Izmjene 

PPUO Selca prema ovoj Odluci sudjelovat će sljedeća tijela i osobe:  

 

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,  

10 000 Zagreb,    

-  Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Splitu, Porinova 2 

-  Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 35 

-  Hrvatske šume, Split, Kralja Zvonimira 35/III 

-  Splitsko –dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu 

infrastrukturu i zaštitu okoliša, Split, Bihaćka 1  

- Splitsko –dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i 

poljoprivredu, Split, Domovinskog rata 2/IV 

- Splitsko –dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo, Split, 

Domovinskog rata 2/1 

- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Splitsko-dalmatinske županije, Split, Braće Kaliterna 10 

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Split, 

Domovinskog rata 2 

 

Članak 8. 

 

 Općina je dužna informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 

(„Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju 

javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), 

kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.  

 

 

 

 

 

http://www.dalmatian-nature.hr/
http://www.dalmatian-nature.hr/
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Članak 9. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Selca“.  

 

 

Klasa: 350-02/16-01/0025 

Urbroj: 2104/07-02-01/16-01 

Selca, 8. rujna 2016. godine 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK  

      

Ivan Marijančević, v.r. 
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Bilješke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdavač: Općina Selca ; Splitsko- dalmatinska županija; Trg S. Radića 5 – 21425 Selca  

Telefon 021/622-663 - Glavni i odgovorni urednik: Ivan Marijančević * Tisak: Općina Selca 

info@selca.hr   www.selca.hr  

mailto:info@selca.hr
http://www.selca.hr/

