
 

 SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE PODSTRANA 

  Godina XXV                       Podstrana 16. srpnja 2018.                                             Broj 18/2018                         

 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 
 

 N A Č E L N I K 

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13 i 78/15), članka 29. 
stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 
03/17) i čl. 50. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 2/18), Općinski 
načelnik Općine Podstrana donosi 

O D L U K U  

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja 
otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2018.-2023.g. 

 

Članak 1. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana 
gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2018.-2023.g. 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provodi Upravni odjel za prostorno 
uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana temeljem mišljenja Upravnog odjela za 
komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša  Splitsko-dalmatinske županije od 13. srpnja 
2018. (KLASA: 351-02/18-01/0124, URBROJ: 2181/1-10/07-18-3).  

 

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 2018.-2023. godine („Narodne novine“ broj 3/17) 
sa kojim Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave mora biti usklađen. 

 
Članak 3. 

Razlozi za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana 

Općina Podstrana obvezna je donijeti Plan gospodarenja otpadom sukladno članak 28. stavak 5. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17). 

Plan gospodarenja otpadom Općine Podstrana mora biti usklađen sa Planom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. 

 

Članak 4. 

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. 
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Članak 5. 

Ciljevi i programska polazišta izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana 

Ciljevi i programska polazišta Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana preuzeti su iz Plana 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022..g. Ciljevi koje je potrebno postići do 
2022. (odnosno 2023.) godine u odnosu na 2015. godinu: 

- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom, 

- unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,  

- unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom,  

- sanirati lokacije onečišćene otpadom,  

- kontinuirano provoditi obrazovno-informativne aktivnosti, 

- unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom,  

- provoditi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. što  

   posebice uključuje projekte određene Popisom projekata važnih za provedbu navedenog  

   Plana. 

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 („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 78/15), Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i to 
redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke. 

 

Članak 7. 

Mišljenje je li za Plan gospodarenja otpadom Općine Podstrana potrebno provesti postupak glavne ocjene 
prihvatljivosti plana na ekološku mrežu, a u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke 
mreže, ishoditi će se prema Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13) i provest će se u okviru 
postupka ocjene o potrebi strateške procjene. 

 

Članak 8. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe koje su 
navedene u Prilogu II. ove Odluke. 

 

Članak 9. 

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 10. 

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

 

KLASA: 022-05/18-01/20       OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ: 2181/02-02-1-18-1      Mladen Bartulović, dipl.krim.  

Podstrana, 16. srpnja 2018. godine 
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Prilog I.  Redoslijed radnji u postupku ocjene o potrebi strateške procjene  
                utjecaja na okoliš 

 

1. Zahtjev za provođenje postupka Prihvatljivosti za ekološku mrežu – Splitsko-dalmatinska županija 

2. Prikupljanje i razmatranje pristiglih mišljenja, 

3. Nacrt Odluke o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja   
    otpadom Općine Podstrana,  
4. Zahtjev za davanje mišljenja o provedenom postupku ocjene o potrebi SPUO predmetnog Plana, 

5. Mišljenje o postupku ocjene o potrebi SPUO predmetnog Plana, 

6. Odluka da je/nije potrebna SPUO Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana, 

7. Informiranje javnosti. 

 

 

 

Prilog II.  Popis tijela i osoba koje sudjeluju u postupku ocjene o potrebi strateške procjene 

 

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 
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               N A Č E L N I K 

 

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

Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2018.-2023.g. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 


