
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEGET
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 022-04118-01/2-1
URBROJ: 2184/03-4-18-2

Seget Donji; 25. siječnja 2018. godine

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliša Plana gospodarenja otpadom Općine Seget za razdoblje 2017.-2022. godine

Općina Seget započela je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana
gospodarenja otpadom Općine Seget za razdoblje 2017.-2022. godine sukladno Zakonu o
zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80113 , 153113 i 78115) i Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je
Jedinstveni upravni odjel Općine Seget. Nacrt predmetnog Plana je dostavljen nadležnim
javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

~

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine

Seget za razdoblje 2017.-2022. godine objavljuje se na web stranici Općine Seget.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama
Općine Seget. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloga u pisanom obliku na adresu
nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju
klasu.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEGET
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-04118-01/2-1
URBROJ: 2184/03-3-18-1

Seget Donji; 25. siječnja 2018. godine

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80113 i
78115) i članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš ("Narodne novine", br. 03117) Općinski načelnik Općine Seget donio je

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana
gospodarenja otpadom Općine Seget za razdoblje 2017.-2022. godine

Članak l.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Seget za razdoblje 2017.-2022. godine.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provodi Jedinstveni upravni
odjel Općine Seget temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije od 17. siječnja 2018. (KLASA:
351-02118-03/0014, URBROJ: 218111-10/07-18-2).

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Seget je članak 28.
stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 93113 i 73117) i
donošenje Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine
("Narodne novine" broj 3/1'7) sa kojim Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne
samouprave mora biti usklađen.

Članak 3.

Općina Seget obvezna je donijeti Plan gospodarenja otpadom sukladno članku stavku 5.
članka 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

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

Članak 4.

Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Seget je Jedinstveni upravni odjel Općine
Seget. Izrađivač predmetnog Planaje ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita.

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta Plana gospodarenja otpadom Općine Seget preuzeti su iz Plana
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine. Ciljevi koje je
potrebno postići do 2022. 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 izobrazno-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 Seget 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 Seget 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 danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Općine,
Seget" .

OPĆINS



Prilog I. Redoslijed radnji u postupku ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš

1. Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na
okoliš (u daljnjem tekstu SPUO) Plana gospodarenja otpadom Općine Seget,

2. Prikupljanje i razmatranje pristiglih mišljenja,

3. Nacrt Odluke o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana
gospodarenja otpadom Općine Seget,

4. Zahtjev za davanje mišljenja o provedenom postupku ocjene o potrebi spuapredmetnog
Plana,

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

6. Odluka daje/nije potrebna SPUO Plana gospodarenja otpadom Općine Seget,

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
Trogiru, Gradska 41/2., 21220 Trogir,

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policij ska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor
upravnih , inspekcij skih 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 1/111, 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 zajavno 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,

21000 Split,
12. Michieli-Tomić d.o.o. , Gornji Humac 37, 21424 Pražnica,
13. Vodovod i kanalizacija d.o.o ., Biokovska ulica 3, 21000 Split
14. Grad Trogir, Trg Ivana Pavla II 1.,21220 Trogir,
15. Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1., 22000 Šibenik,
16. Općina Okrug, Ulica bana Jelačića 17.,21223 Okrug Gornji ,
17. Općina Marina, Ante Rudana 47.,21222 Marina
18. Općina Prgomet, Ulica Dr. Franje Tuđmana 10.,21 201 Prgomet,
19. Općina Primorski Dolac , Primorski Dolac 2., 21227 Primorski Dolac.


