REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEGET
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-06/18-01/6-1
URBROJ: 2184/03-3-18-1
Seget Donji; 16. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine, br. 80/13, 78/15 i
12/18), članka 5. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) i članka 42. Statuta Općine Seget („Službeni glasnik
Općine Seget“, br. 4/09, 5/09, 4/10 i 1/13), Općinski načelnik Općine Seget, donio je

ODLUKU
o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget

Članak 1.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget (u daljnjem tekstu: IID PPU Općine Seget).
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove
Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Seget u suradnji sa Upravnim odjelom
komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.
Nacrt prijedloga IID PPU Općine Seget izradila je ovlaštena tvrtka „Arching-Studio“ d.o.o. iz
Splita.
Sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 14. ožujka 2018. godine,
(KLASA: UP/I-612-07/18-71/41, URBROJ: 517-07-2-2-18-4), IID PPU Općine Seget
prihvatljive su za ekološku mrežu.
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje IID PPU Općine Seget su članci 86., 88. i 89. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Prostorni plan uređenja
Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 1/03,
8/14, 5/05, 5/06, 13/07 i 9/13).
Razlozi za izradu IID PPU Općine Seget su sljedeći:
- izmjena uvjeta gradnje Hotela Jadran u okviru Detaljnom plana uređenja „Hotel
Jadran-rekonstrukcija“ u smislu katnosti, te omogućavanje rekonstrukcije,
nadogradnje i eventualno zamjene postojećih zgrada,
- redefiniranje odredbi za provođenje radi lakšeg provođenja Plana i u svrhu otklanjanja
nejasnih formulacija i preciznije definiranje Odredbi za provođenje kojima se
propisuju uvjeti smještaja građevina i uvjeti korištenja,
- određivanje trasa prometnica i komunalne infrastrukture vodeći računa o zatečenom
stanju na terenu, te eventualno izmještanje istih,
- promjena kategorije poljoprivrednog zemljišta, te eventualna korekcija granica istih,
- ostale manje korekcije Plana
- utvrđivanje zone turističke namjene kompleksa Medena kroz proširenje istočne
granice, te u tom smislu usklađenje Plana,

utvrđivanje granice postojeće luke nautičkog turizma u smislu korekcije u zapadnom
dijelu, te proširenje istočnog dijela kopnene i morske granice Urbanističkog plana
uređenja Istok Barbušinac-Seget Donji,
- usklađivanje granica zone za iskorištavanje mineralnih sirovina – E3 eksploatacije
kamena (Seget sjever), sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela,
- minimalno usklađenje građevinskog područja u rubnim dijelovima naselja i eventualna
korekcija u okviru vlasničkih granica parcela sukladno detaljnom snimku terena.
Ciljevi i programska polazišta: IID PPU Općine Seget, Općina će sukladno važećim
propisima i svojim obvezama, za prostor unutar obuhvata važećeg Prostornog plana uređenja,
analizirati i revalorizirati postojeću osnovu prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i
oblikovanja pojedinih prostornih cjelina te izvršiti izmjenu i dopunu sukladno novonastalim
potrebama u cilju boljeg razvoja cjelokupnog područja Općine Seget.
Obuhvat IID PPU Općine Seget obuhvaća prostor površine 79,08 km2, u kojem se nalazi šest
naselja: Bristvica, Ljubitovica, Prapatnica, Seget Donji, Seget Gornji i Seget Vranjica.
-

Članak 3.
U postupku ove SPUO provest će se radnje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“, br. 80/13, 78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije,
plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), Uredbe o informiranju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) te
odredbama posebnim propisa iz područja iz kojega se ID PPU donosi.
Članak 4.
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš naveden
je u Prilogu I. ove Odluke.
Članak 5.
U postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, prema ovoj Odluci, sudjelovat će
javnopravna tijela navedena u Prilogu II. ove Odluke.
Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel Općine Seget će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu sa
odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Seget“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vinko Zulim, dip.iur.

-

prilog I. Redoslijed radnji
prilog II. Javnopravna tijela koja sudjeluju u postupku SPUO

PRILOG I.
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš
OID PPU Općine Seget
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Seget će u roku 8 dana od dana donošenja ove
Odluke započeti postupak određivanja sadržaja strateške studije.
2. U postupku određivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će od tijela
i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i
opterećenja za okoliš, zatražiti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka kojima
se obavezni sadržaj strateške studije dopunjuje kao posebni zahtjev vezano za
područje iz djelokruga tog tijela i/ili osoba. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom
sadržaju strateške studije je 30 dana od primitka zahtjeva Jedinstvenog upravnog
odjela. Ove radnje provode se sukladno odredbama članaka 7. do 10. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) (u
daljnjem tekstu: Uredba).
3. U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će
sukladno člancima 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) na
internetskoj stranici Općine Seget objaviti Odluku o započinjanju postupka strateške
procjene utjecaja na okoliš te informirati javnost o načinu sudjelovanja u postupku
strateške procjene.
4. Nakon zaprimanja mišljenja tijela i/ili osoba i javnosti Jedinstveni upravni odjel
utvrđuje konačni sadržaj strateške studije te Općinski načelnik donosi Odluku o
sadržaju strateške studije, koju će objaviti na internetskoj stranici Općine Seget
sukladno članku 11. Uredbe.
5. Općinski načelnik u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju sadržaja
strateške studije istu dostavlja odabranom ovlašteniku, koji će izraditi Stratešku
studiju, sukladno članku 11. Uredbe.
6. Za potrebe ocjene stručne utemeljenosti i cjelovitosti strateške studije Općinski
načelnik imenuje Povjerenstvo za stratešku procjenu u roku od 8 dana od donošenja
odluke o sadržaju strateške studije. Postupak imenovanja i rad Povjerenstva propisan
je odredbama Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš.
7. Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana primitka strateške studije od
ovlaštenika, istu zajedno s nacrtom prijedloga IID PPU Općine Seget dostavlja
Povjerenstvu za stratešku procjenu. Nakon što u postupku sukladno člancima 17. do
21. Uredbe ocijeni da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, Povjerenstvo
donosi mišljenje.
8. Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva, Općinski načelnik donosi Odluku o
upućivanju strateške studije i nacrta prijedloga IID PPU Općine Seget na javnu
raspravu, sukladno članku 23. i 24. Uredbe, koju Odluku objavljuje na internetskoj
stranici Općine Seget. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o strateškoj
studiji i nacrtu prijedloga IID PPU provodi se prema odredbama članka 5., 6. i 12.
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša.

9. Istodobno s upućivanjem na javnu raspravu, Jedinstveni upravni odjel dostavlja
stratešku studiju i nacrt prijedloga IID PPU na mišljenje tijelima i/ili osobama od kojih
je zatraženo mišljenje za utvrđivanje sadržaja strateške studije.
10. Nakon provedene javne rasprave, Jedinstveni upravni odjel sva mišljenja, primjedbe i
prijedloge iz javne rasprave svih sudionika (tijela/osoba/javnosti) dostavlja na
očitovanje ovlašteniku, odnosno izrađivaču strateške studije i izrađivaču nacrta
prijedloga IID PPU. Svojim očitovanjem izrađivač strateške studije će predložiti
konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Jedinstveni upravni
odjel nakon toga priprema konačni prijedlog IID PPU Općine Seget.
11. Prije upućivanja nacrta konačnog prijedloga IID PPU Općine Seget na donošenje
Jedinstveni upravni odjel pribavlja, sukladno članku 25. Uredbe, mišljenje od
Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
Splitsko-dalmatinske županije o provedenoj strateškoj procjeni, a navedeno je tijelo u
roku od 30 dana od dana primitka dokumentacije u obvezi dostaviti mišljenje
Jedinstvenom upravnom odjelu.
12. Nakon što Jedinstveni upravni odjel donese Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni
(članak 27. Uredbe), potrebno je izraditi Program praćenja stanja okoliša i način
provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi IID PPU Općine Seget, sukladno
članku 26. Uredbe.

PRILOG II.
Popis javnopravnih tijela koja su dužna sudjelovati u postupku strateške procjene
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Trogiru, Gradska 41/2., 21220 Trogir,
2. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split,
3. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije,
Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split,
4. Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog
rata 2/IV, 21000 Split,
5. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije,
Domovinskog rata 2, 21000 Split,
6. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split,
7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35,
p.p. 475, 21000 Split,
8. Hrvatske šume, UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split,
9. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera
Boškovića 22, 21000 Split,
10. Hrvatske ceste, Ruđera Boškovića 22, Split,
11. HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza
Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split,
12. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor
upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9,
21000 Split,
13. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica
46, Split,
14. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Biokovska 3, 21000 Split,
15. Grad Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 1, 21220 Trogir,
16. Grad Šibenik, Trg Palih Branitelja Domovinskog Rata 1, 22 000 Šibenik,
17. Općina Okrug, Ulica Bana Jelačića, 17, 21223 Okrug Gornji,
18. Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina,
19. Općina Prgomet, Ulica Dr. Franje Tuđmana 10, 21201 Prgomet,
20. Općina Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac.

