
 SLUŽBENI GLASNIK
OPĆ

  Godina XXIII            Podstrana

 

SLUŽBENI GLASNIK OP
 

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana(„Službeni glasnik Op
Općinski načelnik dana 20. siječnja 2016. godine, donosi

 

o sufinanciranju kr

Ovom Odlukom Općina Podstrana odre
zemljišta u svrhu oplemenjivanja istog i njegovog privo
poljoprivredna proizvodnja. 
 

Pravo na sufinanciranje ostvaruju korisnici ako kumulativno ispunjavaju sljede
• da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili posjednik predmetnog zemljišta za koje se traži          

sufinanciranje, 
• da ima prebivalište na području Op
• da su ispunjene sve obveze prema Op

 
Zahtjev za sufinanciranje dostavlja se nadležnoj stru
sufinanciranje i to u određenom roku, a sve 
 

Sufinanciranje se vrši na način da Op
poljoprivrednog zemljišta prema cijeni koju ponudi najpovoljniji gospodarski subjekt koji 
javnom postupku odabira. 
  

Općina Podstrana će sufinancirati krč
sredstava odobrenih  za tu aktivnost za 2016. godinu. 
 

Vlasnik,  odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta koji se kori
ove Odluke obvezuje se u roku od šest mjeseci od dana završetka kr
svrsi na način da se na istom pokrene poljoprivredna proizvodnja, te je obvezan istu održavati najmanje tri
(3) godine. 
Vlasnik, odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta obvezan je prije potpisivanja ugovora o 
sufinanciranju dostaviti ovjerenu Izjavu kojom se obvezuje da 
krčenja poljoprivredno zemljište privesti svrsi.

 

SLUŽBENI GLASNIK  
OPĆINE PODSTRANA 

Podstrana 20. siječnja 2016.                                            

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 

  N A Č E L N I K 
lanka 46. Statuta Općine Podstrana(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 03/2015) 

čnja 2016. godine, donosi 

   ODLUKU 
sufinanciranju kr čenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta

 
 

Članak 1. 
 

ina Podstrana određuje pravo na sufinanciranje krčenja zapuštenog poljoprivrednog 
zemljišta u svrhu oplemenjivanja istog i njegovog privođenja svrsi na način da se na 

Članak 2. 
 

Pravo na sufinanciranje ostvaruju korisnici ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili posjednik predmetnog zemljišta za koje se traži          

čju Općine Podstrana,  
da su ispunjene sve obveze prema Općini Podstrana. 

Zahtjev za sufinanciranje dostavlja se nadležnoj stručnoj službi, sa dokazima o ostvarivanju prava na 
enom roku, a sve će biti definirano javnim pozivom. 

Članak 3. 
 

čin da Općina Podstrana podmiruje troškove kr
poljoprivrednog zemljišta prema cijeni koju ponudi najpovoljniji gospodarski subjekt koji 

Članak 4. 
 

e sufinancirati krčenje zapuštenih poljoprivrednih zemljišta u visini prora
sredstava odobrenih  za tu aktivnost za 2016. godinu.  

Članak 5. 
 

Vlasnik,  odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta koji se koristi sredstvima sufinanciranja iz 
ove Odluke obvezuje se u roku od šest mjeseci od dana završetka krčenja poljoprivredno zemljište privesti 

in da se na istom pokrene poljoprivredna proizvodnja, te je obvezan istu održavati najmanje tri

Vlasnik, odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta obvezan je prije potpisivanja ugovora o 
sufinanciranju dostaviti ovjerenu Izjavu kojom se obvezuje da će u roku od šest mjeseci od okon

enja poljoprivredno zemljište privesti svrsi. 

                                Broj 02/2016                         

ćine Podstrana“ broj 03/2015) 

enja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta 

čenja zapuštenog poljoprivrednog 
čin da se na istom pokrene 

će uvjete: 
da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili posjednik predmetnog zemljišta za koje se traži          

noj službi, sa dokazima o ostvarivanju prava na 

ina Podstrana podmiruje troškove krčenja zapuštenog 
poljoprivrednog zemljišta prema cijeni koju ponudi najpovoljniji gospodarski subjekt koji će biti odabran u 

enje zapuštenih poljoprivrednih zemljišta u visini proračunskih 

sti sredstvima sufinanciranja iz članka 3. 
enja poljoprivredno zemljište privesti 

in da se na istom pokrene poljoprivredna proizvodnja, te je obvezan istu održavati najmanje tri 

Vlasnik, odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta obvezan je prije potpisivanja ugovora o 
e u roku od šest mjeseci od okončanja 
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                                                        Članak 6. 
 

Prednost prilikom odabira imat će se oni podnositelji zahtjeva koji zadovoljavaju sljedeće kriterije: 
• da je član aktivnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, 
• da je spreman sufinancirati iz vlastitih sredstava dio troškova krčenja, 
• da se zemljište ne nalazi u građevnoj zoni, 
• pribavljeno mišljenje savjetodavne poljoprivredne službe vezano za kultiviranje                                                      

predmetnog zemljišta. 
 

Članak 7. 
 

Nadležna služba ima pravo nadzora nad iskrčenim poljoprivrednim zemljištem. 
 
Vlasnik, odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta koji nije postupio sukladno članku 5. ove Odluke 
dužan je izvršiti povrat uloženih sredstava u općinski proračun Općine Podstrana u roku od 30 dana od 
dana dostave obavijesti o neispunjenju obveza temeljem ove Odluke.  

 
                                                        Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom glasniku“ Općine Podstrana. 
 
 
 
 
KLASA:320-01/16-01/01                         Načelnik 

URBROJ: 2181/02-02/03-16-1   

Podstrana, 20. siječnja 2016.g.      Mladen Bartulović, dipl.krim 
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Na temelju čl.35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i čl. 46 Statuta Općine Podstrana, općinski načelnik donosi  

 

ODLUKU 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

I. 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš pokreće se za Strateški razvojni program 
općine Podstrana koji obuhvaća razdoblje od 2015. – 2020. godine. 

II. 

Odluka o započinjanju postupka donosi se temeljem čl.64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 
78/15) prema kojemu se postupak ocjene o potrebi strateške procjene obvezno provodi za: 

(1) Za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini, te 
za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa iz čl.63.  

(2) Za sve strategije, planove i programe koji daju okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na 
okoliš  

III. 

Općina Podstrana pristupila je izradi Strateškog razvojnog programa općine kako bi primjenom strateškog 
planiranja kao uspješnog modela upravljanja razvojem doprinijela održivom socio-ekonomskom razvitku 
područja općine. 

Nacrtnom verzijom Strateškog razvojnog programa definirani su sljedeći razvojni ciljevi i prioriteti: 

STRATEŠKI CILJ 1.: U činkovito upravljanje razvojem 

Prioritet 1.1. Održivi prostorni razvoj 
Prioritet 1.2. Jačanje institucionalnog i izvaninstitucionalnog razvoja 
 

STRATEŠKI CILJ 2: Ja čanje konkurentnosti, raznolikosti i atraktivnosti t uristi čke ponude 

Prioritet 2.1. Razvoj selektivnih oblika turističke ponude 
Prioritet 2.2. Unaprjeđenje turističke infrastrukturne osnove 
Prioritet 2.3. Jačanje turističkog identiteta i prepoznatljivosti područja općine kao turističke destinacije 
 

STRATEŠKI CILJ 3.: Održivo i konkurentno gospodarstvo 

Prioritet 3.1. Jačanje sektora poduzetništva i obrtništva 
Prioritet 3.2. Poticanje ravnomjernog razvoja poljoprivrednih djelatnosti i ribarstva 
 

STRATEŠKI CILJ 4.: Zaštita okoliša 

Prioritet 4.1. Unaprjeđenje lokalne infrastrukture i sustava 
Prioritet 4.2. Racionalno gospodarenje energijom i jače korištenje obnovljivih izvora energije 
Prioritet 4.3. Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti 
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STRATEŠKI CILJ 5.: Razvijen društveni standard i vi soka razina kvalitete života za sve skupine 
stanovništva 

Prioritet 5.1. Unaprjeđenje društvene infrastrukture i sadržaja 
Prioritet 5.2. Unaprjeđenje zdravstvene i socijalne infrastrukture, usluga i programa 
 

IV. 

Radnje koje će se provesti u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene provoditi će se sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni plana i 
programa na okoliš (NN 64/08) i posebnih propisa, redoslijedom provedbe radnji kako je utvrđeno u 
Prilogu I. ove Odluke.  

Provedbom postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utvrditi će se značaj utjecaja na okoliš Strateškog 
razvojnog programa općine Podstrana, te će se na temelju toga donijeti odluka o obvezi provedbe strateške 
procjene, odnosno odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za predmetni 
strateški razvojni program.  

V. 

U odluci donesenoj u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene informirati će se javnost sukladno 
Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). 

VI. 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa općine 
Podstrana sudjelovati će tijela i osobe navedene u Prilogu II. ove Odluke. 

VII. 

Ova Odluka stupa na snagu osmom dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Podstrana. 

 

KLASA: 032-01/16-01/01         Načelnik 

URBROJ: 2181/02-02/03-16-1 

Podstrana, 20. siječnja 2016.             Mladen Bartulović, dipl.krim. 
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PRILOG I. 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
Strateškog razvojnog programa općine Podstrana za razdoblje 2015. – 2020. na okoliš 

 

1. Pribavljanje mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima za zaštitu okoliša i 
zdravlje na lokalnoj razini, te ukoliko ocijeni potrebnim na područnoj (regionalnoj razini) 

 

Općina Podstrana će kao nadležno tijelo za provedbu postupka Ocjene u roku od 8 dana od tijela nadležnih 
za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja na okoliš (vode, energetika, komunalno gospodarstvo, priroda, 
tlo, otpad, kulturno-povijesna baština i sl.) zatražiti mišljenje o utjecaju Strateškog razvojnog programa na 
okoliš. 

U postupku pribavljanja mišljenja Općina Podstrana će nadležnim tijelima dostaviti Odluku o izradi 
Strateškog razvojnog programa općine Podstrana, programska polazišta i ciljeve, Odluku o započinjanju 
postupka ocjene o potrebi strateške procjene, te obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja 
Strateškog razvojnog programa općine Podstrana na okoliš. 

 

2. Pribavljanje mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode  
 

U postupku pribavljanja mišljenja od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode, 
Općina Podstrana nadležnom tijelu dostaviti će Odluku o izradi Strateškog razvojnog programa općine 
Podstrana, programska polazišta i ciljeve, Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 
procjene, te obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene sa relevantnim podacima. 

Sva navedena dokumentacija dostaviti će se u digitalnom i tiskanom obliku.  

 

3. Pribavljanje mišljenja županijskog upravnog tijela 

U postupku pribavljanja mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i 
zaštitu okoliša Splitsko dalmatinske županije, Općina Podstrana nadležnom tijelu dostaviti će Odluku o 
započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene. 

4. Donošenje odluke o potrebi provedbe postupka strateške procjene 

 

Ukoliko se u provedenom postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Strateški razvojni 
program općine Podstrana za razdoblje 2015. – 2020.: 

- ima vjerojatan značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene utjecaja 
na okoliš 

U tom slučaju, primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti okoliša i pod-zakonskih propisa kojima se uređuje 
postupak strateške procjene 

- nema vjerojatan značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš 

U tom slučaju, odluka osobito sadrži osnovne podatke o Strateškom razvojnom programu, te obrazloženje 
razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga 
II. Uredbe. 
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5. Informiranje javnosti 

O Odluci o obvezi provedbe, odnosno da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, 
informirati će se javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

PRILOG II. 

 

Popis tijela i osoba koje su prema posebnim propisima dužne sudjelovati u postupku Ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš slijedom nadležnosti za pojedinu sastavnicu okoliša radi 
davanja mišljenja o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode 
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu 
3. Hrvatske vode, VGO Split 
4. Lučka kapetanija, Split 
5. Hrvatske autoceste 
6. Hrvatske ceste 
7. Hrvatske šume 
8. Županijska uprava za ceste, Split 
9. HEP, Elektrodalmacija Split 
10. EVN Cro plin 
11. Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Split 
12. Grad Split 
13. Općina Dugi Rat 
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S A D R Ž A J 
 

                         

 

                                   NA Č E L N I K 
  

                                                   
                       1.  Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta 

 
 

            2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

 
 
     

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana 
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković 

Telefoni: 021/330-477,021/330-489  - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR 24 2330 0031 8341 0000 6 


