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Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 78/15
i 12/18) i članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i čl. 46. Statuta Općine Podstrana
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 2/18), a nakon provedenog postupka ocjene o
potrebi strateške procjene Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2018.-
2023. Općinski načelnik Općine Podstrana dana 24. rujna 2018. godine, donosi

O D L U K U
da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja

otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2018.-2023. godine

Članak 1.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden je temeljem
Mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
Splitsko-dalmatinske županije (Klasa: 351-02/18-01/0124, Ur.broj: 2181/1-10/07-18-3 od 11.
lipnja i 13. srpnja 2018.)

Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana
Pravna osnova za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana je članak
28. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 93/13 i
73/17) i donošenje Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.
godine („Narodne novine“ broj 3/17) sa kojim Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne
samouprave mora biti usklađen.

Razlozi za donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana
Osnovni razlozi za donošenje novog Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana su:

a) Usklađivanje sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje
2017.-2022. g.,

b) Unaprjeđenje gospodarenja otpadom na području Općine Podstrana.

Članak 3.
Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana je Upravni odjel za prostorno
uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša. Izrađivač predmetnog Plana je ovlaštenik Alfa
Atest d.o.o. iz Splita.

Ciljevi i programska polazišta izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana
Utvrđeni su sljedeći ciljevi i programska polazišta:

a) Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz smanjenje ukupne
količine proizvedenog komunalnog otpada, povećanje udjela odvojeno prikupljenog
otpada, kontinuirano provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti, uspostavu
reciklažnog dvorišta i dr.)

b) Programska polazišta temelje se na redu prvenstva gospodarenja otpadom:
sprječavanje nastanka otpada i ponovno korištenje, priprema za ponovnu uporabu,
recikliranje, energetsku oporabu i zbrinjavanje.
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Članak 4.
Za predmetni Plan gospodarenja otpadom od strane Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije (Klasa: 351-04/18-
01/0020, Urbroj: 2181/1-10/07-18-2 od 3. srpnja 2018.) doneseno je Obvezujuće mišljenje da
je predmetni Plan gospodarenja otpadom Općine Podstrana prihvatljiv za Ekološku mrežu.

Članak 5.
U provedenom postupku u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš
predmetnog Plana gospodarenja otpadom, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne
poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana je zatražio mišljenja tijela i osoba određenih
posebnim propisima:

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu
za područje Splitsko-dalmatinske županije, Porinova bb, 21300 Split,

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

3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, 21000 Split,

4. Splitsko-dalmatinska županija, upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje,
Bihaćka 1/III, Split,

5. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split,

6. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera
Boškovića 22, 21000 Split

7. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica
46, Split

8. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split
9. UŠP SPLIT- Hrvatske šume d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 35/3, Split
10. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb,
11. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5
12. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Biokovska 3, 21000 Split
13. Grad Split
14. Općina Dugi rat

Unutar propisanog roka od (30 dana) sljedeća tijela dostavila su mišljenja, i to:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor
upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, mišljenje od 13.
kolovoza 2018. godine (Broj: 511-12-21-8847/3-2018. – A.J.) u kojem je navedeno
da primjenom odgovarajućih propisanih mjera zaštite od požara nema značajnog
negativnog utjecaja na okoliš te da nije potrebno provesti postupak strateške procjene
utjecaja na okoliš za predmetni plan.

- Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, mišljenje od 23. kolovoza 2018. (Urbroj: ST-06-16-SD-
2441/08) u kojem je u bitnom navedeno da se na području Općine Podstrana ne nalaze
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velike površine kojima gospodare Hrvatske šume, već da je važećim Programom za
G.J. Mosor Perun obuhvaćen pretežno neobrasli dio brda Perun, a predmetnim Planom
gospodarenja otpadom da nisu definirani zahvati koji bi doveli do negativnog utjecaja
na šumu i šumsko zemljište, pa da stoga nema potrebe za provedbom strateške
procjene.

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
mišljenje od 3. kolovoza 2018. (KLASA: 612-08/18-01/2648, URBROJ: 532-04-02-
0215/6-18-3) u kojem je u bitnom navedeno da nije potrebno provesti postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš.

- Grad Split, Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša, mišljenje od 30. srpnja 2018. (KLASA: 351-
03/18-02/05, URBROJ: 2181/01-19-01/05-18-2) u kojem je u bitnom navedeno da
nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, mišljenje od 22.
kolovoza 2018. (KLASA: 351-03/18-01/0000437, URBROJ: 374-24-9-18-3) u kojem
je u bitnom navedeno da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš,

- Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, broj 22041, mišljenje od 28. kolovoza 218. godine
u kojem je u bitnom navedeno da nije potrebno provesti postupak strateške procjene
utjecaja na okoliš,

- Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, mišljenje od 3. rujna 2018. godine, Klasa: 350-02/18-
1/202/1, ur.broj: 345-222/608-2018/3-AB u kojem je navedeno kako provedba
predmetnog Plana neće biti od značajnog utjecaja, te da provedba strateške procjene
nije potrebna.

Rezultat provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene je da za Plan gospodarenja
otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2018.-2023.g. nije potrebno provesti postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš za predmetni Plan gospodarenja otpadom donesena je na temelju procjene mogućih
značajnih utjecaja kao i na temelju pribavljenih mišljenja nadležnih tijela.

Članak 6.
Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu:

1. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
Splitsko-dalmatinske županije kao nadležno tijelo, a sukladno Zakonu o zaštiti prirode
(NN/80/13 i 15/18) isključilo je negativne utjecaje za Ekološku mrežu.

2. Nadležna javnopravna tijela dostavila su mišljenja temeljem kojih nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

3. Vezano za mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprava Splitsko-
dalmatinske, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorata unutarnjih poslova,
u istom je navedeno kako je Općina Podstrana prilikom donošenja predmetnog Plana
dužna pridržavati se Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana
zaštite od požara, te primjenjivati odgovarajuće propisane mjere zaštite od požara.

4. Obzirom na vrstu, veličinu i operativne uvjete te vrstu alociranja izvora zahvata i
drugih aktivnosti za provedbu Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana nije
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potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš jer planirane
aktivnosti neće prouzročiti značajan negativan utjecaj na okoliš,

5. Obzirom na druge strategije, planove i programe, a posebno na državni Plan
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. predmetni Plan
gospodarenja otpadom usklađen je sa istima te po tom kriteriju nema osnove za
provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš,

6. Mogući utjecaji će biti privremenog karaktera i manjeg značaja.

Članak 7.
Općina Podstrana dužna je 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”, br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Podstrana.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Mladen Bartulović, dipl.krim.

KLASA: 022-05/18-01/26
URBROJ: 2181/02-02-1-18-1
Podstrana, 24. rujna 2018. godine


