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Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine  80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 

118/18), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne 

novine 3/2017.) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, 

slijedom članka 47. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok broj 05/21 – pročišćeni tekst) 

općinski načelnik Općine Otok, dana 25.11.2021. godine, donosi: 

 

ODLUKU 

 
o obvezi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Općine Otok 

 

I. 

 

Načelnik Općine Otok donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Otok (KLASA: 350-02/18-01/01, 

URBROJ: 2175/04-02-18-20, od 11. veljače 2019. g.) prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel Općine 

Otok proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Otok. 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne Izmjene i dopune Prostornog 

plana uređenja Općine Otok mogu imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje 

da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš. 

II. 

Razlozi za donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Otok su sljedeći: 

• usklađivanje s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13, 147/15) 

• usklađivanje  sa Zakonom o prostornom uređenju ((NN 153/13, 65/17, 114/18)  

• usklađenje sa zahtjevima nadležnih tijela i institucija određenih posebnim propisima 

• analiza potrebe te eventualno povećanje broja urbanističkih planova uređenja 

• usklađivanje postojećih građevinskih područja - povećanje i smanjenje istih 

• manje izmjene u tekstualnom i grafičkom dijelu plana  

 

Ciljevi i programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja sadržani su u 

razlozima za donošenje Izmjena i dopuna. 

 

III. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Jedinstveni upravni odjel Općine Otok zatražio 

je mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. 

Zaprimljena su sljedeća mišljenja: 

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, 

KLASA: 612-08/19-01/0493, URBROJ: 532-04-02-15/5-19-2 od 20.2.2019. g. u kojem navode kako 

se na cijelom području predmetnog obuhvata nalaze brojna kulturna dobra (sakralne građevine, 

etnološka baština, spomen obilježja i arheološka nalazišta) te je potrebno provesti stratešku procjenu 

utjecaja na okoliš. 

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Splitsko – dalmatinska, Sektor 

upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Broj: 511-12-21-2113/2-2019H.D. od 

20.02.2019. g. u kojem navode da se prilikom donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Otok potrebno pridržavati odgovarajućih, propisanih, mjera zaštite od požara te 

nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. 

- HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., broj: 32-1052/2019.SC od 21.02.2019.  

u kojem se navodi da ne postoji potreba za strateškom procjenom utjecaja na okoliš. 
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- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, KLASA: 612-07/19-35/08, URBROJ: 517-

05-2-3-19-2 od 26.02.2019. g. u kojem nas upućuju na nadležno upravno tijelo u županiji slijedom 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (NN 15/18). 

- HRVATSKE CESTE, Odjel za strateško planiranje i razvoj, KLASA: 350-02/15-01/159, URBROJ. 

345-200-210-211/517-19-06 od 28.02.2019. g. u kojem navode da nije potrebno provoditi stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš. 

- HRVATSKE VODE, Vodogospodarski odjel za vodno područje za slivove južnog Jadrana, KLASA: 

351-03/19-01/0000047, URBROJ: 374-24-1-19-2 od 11.03.2019. g. u kojem navode da nije potrebno 

provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

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

zaštitu okoliša, KLASA. 351-02/19-02/0012, URBROJ: 2181/1-10/14-19-0002 od 18.03.2019. g. u 

kojem se navodi da je potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš jer navedene 

Izmjene i dopune mogu imati značajan utjecaj na okoliš. 

- HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma, podružnica Split, KLASA: ST-06-09-3251, URBROJ: 15-00-

06/03-19-21 od 13.05.2019. g. u kojem navode da neće doći do štetnog utjecaja na šumi i šumskom 

zemljišta te nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

 

Ostala javnopravna tijela nisu dostavila svoja mišljenja te se temeljem članka 70. stavka 2. Zakona o 

zaštiti okoliša smatra da nema posebnih uvjeta vezanih za zaštitu okoliša u ovom postupku. 

Rezultat provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene je da je za Izmjene i  

dopune Prostornog plana uređenja Općine Otok potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja 

na okoliš.  

 

 

IV. 

 

Utvrđuje se da su tijela iz točke III. ove Odluke dala mišljenje te je određena potreba provođenja 

postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Otok.  

Obrazloženje razloga zbog kojih je potrebno provesti stratešku procjenu: 

1. Ministarstvo kulture je navelo da bi promjene u odnosu na važeći plan u mnogome mogle 

značajnije utjecati poglavito na arheološku baštinu. Primjerice u blizini planiranog ribogojilišta na 

rijeci Rudi gdje se nalazi prapovijesna Gradina Šurlinovo i župna crkva sv. Martina, u blizini 

planiranog reciklažnog dvorišta nalazi se srednjovjekovno arheološko nalazište Roknjača, na 

planiranoj lokaciji rekreacijske zone prapovijesno rimsko naselje Dugiš, a na planiranim 

kupalištima nalaze se arheološka nalazišta Gacko i Okruglo. Iz navedenih razloga Ministarstvo 

kulture je mišljenja da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.   

2. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša naveo je kako je 

potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš jer provedba Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Otok može imati značajni utjecaj na sastavnice okoliša zbog 

planiranog ribogojilišta na rijeci Rudi, lokacije reciklažnog dvorišta, rekreacijske zone i uređenja plaže 

kao i definiranja uvjeta gradnje izvan građevinskog područja. Također navedeni Plan predstavlja okvir 

za financiranje iz sredstava EU te okvir za provedbu zahvata koji podliježu ocjeni o potrebi procjene 

utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš. 

3. Kako bi se sagledao utjecaj  Plana na sve sastavnice okoliša, među kojima su i ciljevi očuvanja i 

cjelovitost područja ekološke mreže, u okviru strateške procjene Plana na okoliš, provest će se i 

postupak Glavne ocjena Plana s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti u odnosu na ciljeve 

očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode 

(NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za 

ekološku mrežu (NN 146/14). 
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4. Obzirom na vrstu, veličinu, uvjete i druge aktivnosti za predmetni Plan obvezna je provedba 

strateške procjene jer planirane aktivnosti mogu imati značajni utjecaj na okoliš. 

 

V. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Otok je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama 

Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 

javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti 

u pitanjima zaštite okoliša. 

 

VI. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Otok“ 

 

 

KLASA: 350-02/18-01/01 

URBROJ: 2175/04-02-21-25 

 

 

Načelnik 

Dušan Đula, v.r. 
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Prilog I: (popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje) 

 

1.HRVATSKE VODE, Vodogospodarski odjel za vodno područje za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 

Split 

2.HEP, Operater distribucijskog sustava, DP elektrodalmacija Split, Tehnička služba, Poljička cesta 73, Split 

3.HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNIH SUSTAVA, Kupska 4, Zagreb 

4.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu za 

područje Splitsko – dalmatinske županije, Porinova bb, Split 

5.HRVATSKE CESTE, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, Zagreb 

6.HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma, podružnica Split, Ulica kralja Zvonimira 35/3, Split 

7.HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI Ulica Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, Zagreb, 

8.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Splitsko – dalmatinska, Sektor upravnih, 

inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, Split 

9.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 

80, Zagreb 

10.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Ruđera Boškovića 22, Split 

11.Splitsko – dalmatinska županija Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i 

zaštitu okoliša, Bihačka 1, Split 

12.JAVNA USTANOVA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKE 

ŽUPANIJE, Bihaćka 1, Split 

13.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Moliških Hrvata 1, Split 

14.ČISTOĆA CETINSKE KRAJNE, 126. brigade Hrvatske vojske 13, Sinj 

15.VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJNE, 126. brigade Hrvatske vojske 13, Sinj 

16.GRAD SINJ, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj 

17.GRAD TRILJ, Poljičke Republike 15, 21240 Trilj 
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