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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, pročišćeni 
tekst Zakona (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17), odredbi članka 30. Statuta 
Općine Klis (“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 
2/13 i 3/13), a u svezi Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 
(“Narodne novine”, broj 96/17 i 53/18), te čla-
nka 29., stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 
19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, 
podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti 
suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi 
i animacija”, unutar mjere 19 “Potpora lokalnom 
razvoju u okviru inicijative LEADER” (CLLD – 
lokalni razvoj pod vodstvom zajednice), natječaj za 
provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokre-
tanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo”, LRS lokalne akci-
jske grupe Zagora, Općinsko vijeće Općine Klis 
na svojoj 25. sjednici, održanoj dana 29. kolovoza 
2019. godine, donosi  

O D L U K U
o davanju suglasnosti za provedbu projekta 

“Rekonstrukcija dječjeg vrtića Sv. Roko
u Klisu”

Članak 1.

Ovom se Odlukom daje suglasnost za prove-
dbu projekta “Rekonstrukcija dječjeg vrtića Sv. 
Roko u Klisu” – jaslice, na čest.zgr. 725 K.O. Klis, 
na adresi Put sv. Ante 31, Klis.

Članak 2.

Projekt iz članka 1. ove Odluke planira se pri-
javiti na natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. 
“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo”, 
LRS Lokalne akcijske grupe Zagora.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke čini prilog III. “Opis 
projekta”, koji je ujedno dio natječajne dokume-
ntacije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objaviti će se u “Službenom vjesniku Općine 
Klis”.
KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 2180/03-01/19-1627
Klis, 29. kolovoza 2019. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Didović, v.r.

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”, broj 3/17) i članka 44. 
Statuta Općine Klis (“Službeni vjesnik Općine 
Klis”, broj 2/13 i 3/13), Općinski načelnik Općine 
Klis donosi

O D L U K U
o započinjanju postupka Ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš 
Urbanističkog plana uređenja broj 30 

proizvodno poslovne zone Kurtovići Jug 1

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak 
Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš Urbanističkog plana uređenja (dalje i tekstu 
UPU) broj 30 proizvodno-poslovne zone Kurtovići 
Jug 1.

Nositelj izrade predmetnog UPU-a je Općinski 
načelnik Općine Klis.

Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš predmetnog UPU-a provodi 
Općinski načelnik Općine Klis temeljem mišljenja 
Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu 
infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske 
županije od 8. kolovoza 2019. godine (KLASA: 
350-01/19-01/0094, URBROJ: 2181/1-10/14-19-
0002).
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Članak 2.

Pravna osnova za izradu UPU broj 30 proizvo-
dno-poslovne zone-Kurtovići Jug 1

Pravna osnova za izradu predmetnog UPU-a:
– Zakon o prostornom uređenju, članak 81. - 113. 

(“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18 
i 39/19),

– izrada predmetnog UPU-a defi nirana je i Izvje-
šćem o stanju u prostoru za razdoblje 2016. 
- 2020. (“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 
4/16).

Članak 3.

Razlozi za izradu UPU broj 30 proizvodno-po-
slovne zone Kurtovići Jug 1

Razlozi za izradu predmetnog UPU-a su slje-
deći:
– razvoj naselja unutar predmetnog UPU-a u 

gospodarskom, prometnom, komunalnom i de-
mografskom smislu,

– povećanje zaposlenosti i standarda građana,
– potreba izgradnje gospodarskih i poslovnih sa-

držaja,
– ravnomjeran razvoj županije.

Članak 4.

Ciljevi i programska polazišta UPU broj 30 pro-
izvodno-poslovne zone Kurtovići Jug 1

Ciljevi i programska polazišta predmetnog 
UPU-a su sljedeći:
– utvrditi uvjete provedbe planiranih zahvata u 

prostoru,
– prilagodba planskih rješenja i odredbi u odnosu 

na zahtjeve vlasnika nekretnina i zainteresiranih 
investitora,

– izrada planskih rješenja i odredbi koje će pro-
izići iz zahtjeva javnopravnih tijela nadležnih za 
sektore od važnosti za prostorno uređenje,

– omogućiti plansku izgradnju zgrada poslovne 
namjene te gradnju i uređenje zgrada i površina 
pratećih sadržaja,

– utvrditi detaljnu podjelu područja na posebne 
prostorne cjeline obzirom na njihovu namjenu,

– planirati i prikazati na odgovarajućim kartogra-
fskim prikazima Plana građevne čestice za gra-
đenje odnosno uređenje površina javne namjene 
te površina prometnog sustava,

– omogućiti primjerenu opskrbu cijelog područja 
odgovarajućim elementima prometne i komuna-
lne infrastrukturne mreže kao osnovnim uvjetima 

ne samo uređenosti već i ukupnog razvoja cijelog 
prostora,

– utvrditi jasne mjere zaštite prirode i okoliša.

Obuhvat UPU broj 30 proizvodno-poslovne zone 
Kurtovići Jug 1

Obuhvat predmetnog UPU-a je određen Pro-
stornim planom uređenja općine Klis.

Članak 5.

Radnje koje će se provesti u postupku Ocje-
ne o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 
78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne 
novine”, broj 3/17) te odredbama posebnih propisa 
iz područja iz kojeg se predmetna dokumentacija 
donosi i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno 
u Prilogu I. ove Odluke.

Članak 6.

Mišljenje je li za UPU broj 30 proizvodno-
poslovne zone Kurtovići Jug 1 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”, 
broj 80/13, 15/18 i 14/19).

Članak 7.

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

Članak 8.

Općina Klis 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”, broj 64/08), kojima se 
uređuje informiranje javnosti i zainteresirane ja-
vnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objaviti će se u “Službenom vjesniku Općine 
Klis”.
KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 2180/3-01/19-1707
Klis, 11. rujna 2019. godine O p ć i n s k i  n a č e l n i k

Jakov Vetma, v.r.
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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”, broj 3/17) i članka 44. 
Statuta Općine Klis (“Službeni vjesnik Općine 
Klis”, broj 2/13 i 3/13), Općinski načelnik Općine 
Klis donosi

O D L U K U
o započinjanju postupka Ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja općine Klis

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređe-
nja (dalje u tekstu ID PPU) općine Klis. Nositelj 
izrade predmetnih ID PPU je Općinski načelnik 
Općine Klis.

Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš predmetnih ID PPU provodi 
Općinski načelnik Općine Klis temeljem mišljenja 
Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu 
infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske 
županije od 8. kolovoza 2019. godine (KLASA: 
351-02/19-02/0083, URBROJ: 2181/1-10/14-19-
0002).

Članak 2.

Pravna osnova za izradu ID PPU općine Klis
Pravna osnova za izradu ID PPU općine Klis:

– Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novi-
ne”, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), izrada 
ID PPU općine Klis defi nirana je i Izvješćem 
o stanju u prostoru za razdoblje 2016. - 2020. 
(“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 4/16).

Članak 3.

Razlozi za izradu ID PPU općine Klis
Razlozi za izradu predmetnih ID PPU su slje-

deći:
– omogućavanje legalizacije stambenih i poslovnih 

građevina;
– sagledavanje mogućnosti lokacija za reciklažna 

dvorišta;
– revizija izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog 

dijela građevinskog područja;
– revizija planova nižeg reda uz sagledavanje po-

trebe uvođenja novih;

– analiza i eventualne izmjene urbanističkih uvjeta;
– potreba omogućavanja izgradnje alternativnih 

izvora energije;
– revizija i sagledavanje potreba planiranja radnih 

zona;
– potreba usklađivanja buduće komunalne izgra-

dnje infrastrukture i PPU općine Klis;
– preispitivanje trasa, površina i uvjeta gradnje 

prometnih i infrastrukturnih sustava;
– manje korekcije granica građevinskog područja, 

bez širenja istog;
– usklađenje sa zakonskim i podzakonskim aktima 

temeljem zahtjeva javnopravnih tijela;
– izmjena i dopuna tekstualnih odredbi u cilju 

jednostavnije provedbe Plana.

Članak 4.

Ciljevi i programska polazišta ID PPU općine 
Klis

Ciljevi i programska polazišta predmetnih ID 
PPU su:
– usklađivanje Plana s novim Zakonom o prosto-

rnom uređenju na način da se odrede neuređeni 
dijelovi građevinskog područja te redefi niraju 
obuhvati i vrste planova užeg područja (UPU-i) 
i usklade s istim;

– usklađenje Odredbe za provođenje Plana s dru-
gim zakonima i podzakonskim aktima koji su 
stupili na snagu nakon donošenja PPU općine 
Klis;

– usklađivanje Plana s izmjenama i dopuna Plana 
više razine – Prostornog plana Splitsko-dalma-
tinske županije (Izmjene i dopune – “Službeni 
glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 
9/13);

– utvrditi građevinsko područje za površine groblja 
jer ista prema Zakonu o prostornom uređenju 
više ne spadaju u kategoriju zahvata koje je 
moguće planirati izvan građevinskog područja;

– omogućavanje legalizacije stambenih i poslovnih 
građevina;

– utvrditi uvjete sanacije zona izvan građevinskog 
područja na kojima se nalaze zgrade legalizirane 
prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgra-
đenim zgradama (“Narodne novine”, broj 86/13, 
143/13, 65/17 i 14/19);

– revizija izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog 
dijela građevinskog područja;

– redefi niranje provedbene odredbe za planiranje 
izvan građevinskog područja sukladno članku 
44. Zakona o prostornom uređenju;
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– analiza i eventualne izmjene urbanističkih uvjeta;
– preispitivanje trasa, površina i uvjeta gradnje 

prometnih i infrastrukturnih sustava;
– revizija odredbi za rekonstrukciju građevina, s 

naglaskom na ozakonjenje građevine;
– izmjena i dopuna tekstualnih odredbi u cilju 

jednostavnije provedbe Plana;
– efikasnije i ekonomičnije izdavanje akata za 

provedbu dokumenata prostornog uređenja;
– potreba omogućavanja izgradnje alternativnih 

izvora energije;
– utvrđivanje lokacija za reciklažna dvorišta;
– manje korekcije građevinske zone;
– revidiranje mjera zaštite prirode i okoliša;
– defi nirati odredbe za izgradnju sportske dvorane 

i parkinga u centru Klisa.

Obuhvat ID PPU općine Klis
Obuhvat predmetnih ID PPU općine Klis je 

cijelo katastarsko područje općine Klis, tj. k.o. Klis, 
Konjsko, Prugovo, Brštanovo, Nisko, Dugobabe, 
Korušce, Vučevica i Veliki Broćanac.

Članak 5.

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 i 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne 
novine”, broj 3/17) te odredbama posebnih propisa 
iz područja iz kojeg se predmetna dokumentacija 
donosi i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno 
u Prilogu I. ove Odluke.

Članak 6.

Mišljenje je li za ID PPU općine Klis potre-
bno 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 (“Na-
rodne novine”, broj 80/13, 15/18 i 14/19).

Članak 7.

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

Članak 8.

Općina Klis dužna je informirati javnost su-
kladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odre-

dbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju ja-
vnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08), kojima 
se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objaviti će se u “Službenom vjesniku Općine 
Klis”.
KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 2180/03-01/19-1706
Klis, 11. rujna 2019. godine

O p ć i n s k i  n a č e l n i k
Jakov Vetma, v.r.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša 
(“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 
i 118/18), članka 29., stavak 1. Uredbe o strate-
škoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 
na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17) i članka 
44. Statuta Općine Klis (“Službeni vjesnik Općine 
Klis”, broj 6/19), Općinski načelnik Općine Klis 
donosi

O D L U K U
da nije potrebno provesti postupak strateške 

procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja 
otpadom općine Klis za razdoblje 

2019. - 2024. godine

I.

Za Plan gospodarenja otpadom (dalje u tekstu 
PGO) općine Klis za razdoblje 2019. - 2024. godine 
proveden je postupak ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš sukladno mišljenju 
Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu 
infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske 
županije od 27. rujna 2019. godine (KLASA: 351-
02/19-02/0093, URBROJ: 2181/1-10/07-19-0002).

U okviru navedenog postupka proveden je i 
postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti navede-
nog Plana za ekološku mrežu temeljem kojeg je 
izdano Obvezujuće mišljenje da je predmetni Plan 
prihvatljiv za ekološku mrežu od 18. prosinca 2019. 
godine (KLASA: 351-04/19-01/0054, URBROJ: 
2181/1-10/06-19-2).

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana 
gospodarenja otpadom je članak 28., stavak 5. Za-
kona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne 
novine”, broj 93/13 i 73/17) te donošenje Plana go-
spodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdo-
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blje 2017. - 2022. godine (“Narodne novine”, broj 
3/17) s kojim Plan gospodarenja otpadom jedinice 
lokalne samouprave mora biti usklađen.

Općina Klis je obvezna donijeti Plan gospo-
darenja otpadom sukladno stavku 5., članka 28. 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Plan 
gospodarenja otpadom općine Klis mora biti uskla-
đen s Planom gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022.

Ciljevi i programska polazišta predmetnog 
Plana su sljedeći:
– provedba izobrazno-informativnih aktivnosti,
– nabava i distribucija kućnih kompostera,
– nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje 

bio otpada, papira/kartona, stakla, metala i pla-
stike,

– izgradnja reciklažnog dvorišta,
– uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog 

i bio razgradivog komunalnog otpada po koli-
čini,

– praćenje udjela bio razgradivog otpada u mije-
šanom komunalnom otpadu,

– izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za 
građevni otpad,

– sanacija lokacija onečišćenih otpadom,
– postizanje ciljeva gospodarenja otpadom utvr-
đenih Planom gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske.

Obuhvat Plana gospodarenja otpadom općine 
Klis je cijelo područje općine Klis.

II.

U postupku ocjene o potrebi strateške procje-
ne utjecaja na okoliš provele su radnje sukladno 
odre-dbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne 
novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), 
Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, broj 
80/13, 15/18 i 14/19) te Uredbe o strateškoj pro-
cjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(“Narodne novine”, broj 3/17):
– Općinski načelnik Općine Klis donio je Odluku o 

započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš PGO općine Klis te 
je javnost informirana putem službenog glasila 
Općine Klis i web stranica Općine Klis;

– Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prosto-
rno uređenje Općine Klis uputio zahtjev prema 
javnopravnim tijelima radi davanja mišljenja o 
potrebi provedbe postupka strateške procjene 
utjecaja na okoliš;

– Upravni odjel za komunalne djelatnosti i pro-
storno uređenje Općine Klis uputio je Zahtjev 

za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti PGO općine 
Klis za ekološku mrežu;

– nakon razmatranja kriterija utvrđenih Uredbom o 
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i pro-
grama na okoliš i pristiglih mišljenja javnopra-
vnih tijela, utvrđeno je da predmetni PGO općine 
Klis neće imati vjerojatno značajan utjecaj na 
okoliš i da nije obavezna provedba postupka 
strateške procjene utjecaja na okoliš i glavne 
ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene 
sudjelovala su javnopravna tijela kako slijedi:
 1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne 

baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porino-
va 2, 21000 Split;

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

 3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel 
za graditeljstvo i prostorno uređenje, Bihaćka 
1/III, Split;

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

 5. Županijska uprava za ceste na području Spli-
tsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 
22, 21000 Split;

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

 7. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadra-
na, Vukovarska 35, 21000 Split;

 8. Hrvatske šume, UŠP Split, Ulica kralja Zvoni-
mira 35/3, Split;

 9. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb;
 10. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. 

(HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5;
 11. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Biokovska 3, 

21000 Split;
 12. Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin;
 13. Grad Kaštela, Ulica braće Radić 1, 21212 Ka-

štel Sućurac;
 14. Općina Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 1, 

21202 Lećevica;
 15. Općina Muć, Donji Muć 254, 21203 Donji 

Muć;
 16. Općina Dicmo, Kraj 43, 21232 Dicmo;
 17. Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 

21204 Dugopolje.
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IV.

U ostavljenom roku za očitovanje (30 dana) za-
primljena su mišljenja pet (5) javnopravnih tijela:
– Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu 

infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalma-
tinske županije, mišljenje od 30. prosinca 2019. 
godine (KLASA: 351-02/19-02/0122, URBROJ: 
2181/1-10/07-19-0002), u kojem je u bitnom 
navedeno da za predmetni Plan nije potrebna 
provedba postupka strateške procjene utjecaja 
na okoliš,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne 
baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, mišljenje 
od 23. prosinca 2019. godine (KLASA: 612-
08/19-01/3259, URBROJ: 532-04-02-15/14-19-7) 
u kojem je u bitnom navedeno da predmetni Plan 
neće imati značajniji utjecaj na kulturna dobra,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivo-
ve južnog Jadrana, mišljenje od 2. siječnja 2020. 
(KLASA: 351-03/19-01/0000429, URBROJ: 
374-24-3-20-2), u kojem je u bitnom navedeno 
da za predmetni Plan nije potrebno provesti po-
stupak strateške procjene utjecaja na okoliš,

– Grad Kaštela, mišljenje od 8. siječnja 2020. 
godine (KLASA: 351-03/19-01/0006, URBROJ: 
2134/01-1/1-20-2) u kojem je u bitnom navede-
no da za predmetni Plan nije potrebno provesti 
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,

– Hrvatske šume d.o.o., mišljenje od 13. siječ-
nja 2020. godine (KLASA: ST/19-01/2984, 
URBROJ: 15-00-06/03-19-03) u kojem je u 
bitnom navedeno da aktivnosti izgradnje reci-
klažnog dvorišta na k.č. 365/1 K.O. Konjsko 
mogu imati negativan utjecaj na površine kojima 
gospodare Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP 
Split, Šumarija Split.

V.

Rezultat provedenog postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene je da za Plan gospodarenja otpa-
dom općine Klis za razdoblje 2019. - 2024. godine 
nije potrebno provesti postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno 
provesti postupak strateške procjene utjecaja na 
okoliš donesena je temeljem procjene mogućih 

značajnih utjecaja uzimajući u obzir i pribavljena 
mišljenja tijela koja su sudjelovala u postupku.

Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno 
provesti stratešku procjenu:
1.  Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu 

infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmati-
nske županije izdao je Obvezujuće mišljenje da 
je predmetni Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.

2.  Nadležna javnopravna tijela, koja su sudjelo-
vala u postupku ocjene, dostavila su mišljenja 
temeljem kojih nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na okoliš.

3.  Obzirom na vrstu, veličinu i operativne uvje-
te te vrstu alociranja izvora zahvata i drugih 
aktivnosti za provedbu Plana gospodarenja 
otpadom općine Klis nije potrebno provoditi 
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš jer 
planirane aktivnosti neće prouzročiti značajan 
negativan utjecaj na okoliš.

4.  Obzirom na druge strategije, planove i progra-
me, a posebno na državni Plan gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. 
- 2022. za koji je provedena strateška procjena 
utjecaja na okoliš, predmetni Plan gospodarenja 
otpadom usklađen je s istima te nema osnove za 
provedbu postupka strateške procjene utjecaja na 
okoliš.

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

VI.

Općina Klis dužna je informirati javnost su-
kladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i 
odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08), kojima se 
uređuje informiranje javnosti i zainteresirane ja-
vnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u “Službenom vjesniku Općine Klis”.
KLASA: 021-05/20-01/01
URBROJ: 2180/03-01/20-118
Klis, 4. veljače 2020. godine

O p ć i n s k i  n a č e l n i k
Jakov Vetma, v.r.
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