
 

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODBABLJE 
NAČELNIK 
 
KLASA:350-02/02-18/1 
URBROJ: 2129-05/02-18-17 
Drum,21.03.2018 godine 
 
 

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 
78/15), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne 
novine“ broj 3/17) i članka 39. Statuta Općine Podbablje („Službeni glasnik Općine Podbablje 
broj 02/13), Načelnik Općine Podbablje  dana 21. ožujka 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE 

UTJECAJA NA OKOLIŠ  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
OPĆINE PODBABLJE II 

I. 
(1) Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Podbablje II; u daljnjem tekstu: 
izmjena i dopuna PPU. 
(2) Izrada izmjena i dopuna PPU započela je donošenjem Odluke o izradi Izmjena i dopuna 
prostornog plana uređenja općine Podbablje II („Službeni glasnik Općine Podbablje br.2/17.“ 
(3) Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna PPUO 
provodi Jedinstveni upravni odjle Općine Podbablje u suradnji sa Upravnim odjelom za 
komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije. 
 

II. 
(1)Nositelj izrade izmjena i dopuna PPUO i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Podbablje. 

 
III. 

Razlozi za izradu i donošenje PPUO-a su: 
(1) Usklađivanje s PPSDŽ 
(2) Usklađivanje sa Zakonom i posebnim propisima ukoliko su stupili nakon usvajanja 

zadnjih izmjena i dopuna PPUO iz 2015. godine. 
(3) Manje preoblikovanje granica građevinskih područja sukladno prispjelim i opravdanim 

zahtjevima 
(4) Izmjene i dopuna PPUO u odnosu na zahtjeve javnopravnih tijela 

 
V. 

Obuhvat UPU-a  
1) Obuhvat izmjena i dopuna PPUO je prostor jedinice lokalne samouprave – Općine 
Podbablje. 

VI. 



(1) Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 
80/13, 153/13, 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“,  broj 3/17.) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojih se izrada 
UPU-a donosi i to slijedećim redoslijedom provedbe: 
1.1. Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu:JUO) Općine Podbablje temeljem mišljenja 

Splitsko-dalmatinske županije/Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu 
infrastrukturu i zaštitu okoliša (KLASA:351-02/18-03/0017, URBROJ: 2181/1-10/07-18-
2) i odredbi članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 
započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i 
dopuna PPUO. JUO je dužan pribaviti mišljenje tijela i osoba određenih posebnim 
propisima navedenih u točci VII. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja JUO 
dostavlja zahtjev za davanje mišljenja u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke. 

1.2. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatnog utjecaja Izmjena i dopuna PPUO na 
okoliš iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 
tijela i osobe daju mišljenje o potrebi strateške procjene, te ga u roku od 30 dana od 
dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju JUO. 

1.3. Ukoliko JUO ocijeni potrebnim osigurat će dodatna pojašnjenja tijelima i osobama koja 
su dostavila mišljenje. 

1.4. JUO dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, sukladno 
Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), zahtjev za provedbu postupka 
prethodne ocjene prihvatljivosti izmjena i dopuna PPUO za ekološku mrežu. 

1.5. Ako Ministarstvo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja izmjena i dopuna 
PPUO na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje mišljenje da je 
predmetni plan prihvatljiv za ekološku mrežu. 

1.6. Ako Ministarstvo ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja izmjena i dopuna 
PPUO na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće 
mišljenje da je obavezna provedba Glavne ocjene, što znači da se obavezno provodi 
postupak strateške procjene. 

1.7. Prije donošenja Odluke kojom se potvrđuje da je za izradu izmjena i dopuna PPUO 
potrebno ili nije potrebno provesti stratešku procjenu, Služba je dužna o provedenom 
postupku ocjene pribaviti mišljenje županijskog Upravnog odjela za komunalne 
poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, pri čemu je dužna dostaviti prijedlog 
odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene. 

1.8. Ako se u postupku ocjene utvrdi da će izrada izmjena i dopuna PPUO imati vjerojatno 
značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene. 

1.9. Ukoliko se u postupku ocjene utvrdi da predmetni plan nema vjerojatan negativan 
utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. 

1.10. O Odluci JUO informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju  
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 
VII. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 
PPUO prema ovoj Odluci sudjelovat će: 

- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Imotskom, Ante Starčevića 7, 21260 
Imotski 

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode,Radnička cesta 80, 
10000 Zagreb,   

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko - dalmatinska, Sektor 
upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 
Split 

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i 
spašavanje, Moliških Hrvata 1, 21000 Split 

- Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 35 



- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektrodalmacija Split, Služba za 
razvoj i investicije, Pogon Imotski 

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 
- Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb 

 
VIII. 

JUO je o ovoj Odluci dužan informirati 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). 
 

IX. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Podbablje 

                                                                                                     
NAČELNIK 

Ante Kujundžić, prof. 
 
 
                                                                                  

 
 
 

DOSTAVITI: 
3. Uredništvu „Službenog glasnika Općine Podbablje“, ovdje 
4. Pismohrana, ovdje 
 


