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KLIS, 23. siječnja 2023. godine BROJ  2

SLUŽBENI VJESNIK
OPĆINE KLIS

Na temelju članka 64., stavak 1. i članka 66., 
stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne no-
vine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), 
članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne 
novine”, broj 3/17) i članka 48. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 114/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
98/19, 144/20), Načelnik Općine Klis donosi

O D L U K U
o početku postupka Ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš III. izmjena 
i dopuna Prostornog plana uređenja općine Klis

Članak 1. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak 
Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na oko-
liš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
općine Klis (u daljnjem tekstu: Ocjena). 

Članak 2. 

Postupak Ocjene prema ovoj Odluci provodi 
Općina Klis putem Upravnog odjela za komunalne 
djelatnosti i prostorno uređenje, a koji je temeljem 
Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, 
broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) nositelj 
izrade Plana.

Članak 3. 

Razlozi, ciljevi, programska polazišta i obuhvat 
za donošenje III. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja općine Klis (u daljem tekstu: Plan) nave-
deni su u prijedlogu Odluke o izradi Plana koja se 
nalazi u prilogu ove Odluke.

Članak 4. 

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom 
uređenja općine Klis (“Službeni vjesnik Općine 
Klis”, broj 4/00, 2/09, 5/17, 8/17 – pročišćeni tekst) 
odnosno ostaje jednak kao i do sada.

Članak 5. 

U postupku Ocjene Odjel će provesti radnje 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i 
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 
plana i programa na okoliš redoslijedom provedbe 
kako slijedi:
1.  Općina Klis odnosno nadležni Upravni odjel, 

sukladno članku 29. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(“Narodne novine”, broj 3/17), započinje postu-
pak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
Plana na okoliš donošenjem ove Odluke.

2.  Pribavljanje mišljenja javnopravnih tijela odre-
đenih posebnim propisima, navedenih u članku 
6. ove Odluke, o potrebi provedbe strateške 
procjene utjecaja Plana na okoliš.

3.  Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno 
značajnog utjecaja Plana na okoliš, iz Priloga 
III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja stra-
tegije, plana i programa na okoliš (Narodne 
novine” broj 3/17), javnopravna tijela daju 
mišljenje o potrebi strateške procjene utjecaja 
Plana na okoliš te ga u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini. 

4.  Ukoliko Općina ocijeni potrebnim, osigurat će 
dodatna pojašnjenja s javnopravnim tijelom koje 
je dostavilo mišljenje iz točke 2. ovog članka.

5.  Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne no-
vine” broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Općina 
dostavlja Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, 
komunalne poslove, infrastrukturu i investicije 
Splitsko-dalmatinske županije zahtjev za pro-
vedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti 
Plana za ekološku mrežu.

6.  Ako Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne 
poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-da-
lmatinske županije isključi mogućnost značajnih 
negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i 
cjelovitost područja ekološke mreže, daje mišlje-
nje da su izmjene i dopune Plana prihvatljive za 
ekološku mrežu.

7.  Ako Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne 
poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-
dalmatinske županije ne isključi mogućnost
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   značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve 
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, 
daje obvezujuće mišljenje da je obvezna pro-
vedba Glavne ocjene, što znači da se obvezno 
provodi i postupak strateške procjene.

 8. Prije donošenja odluke o provođenju ili ne-
provođenju strateške procjene utjecaja Plana 
na okoliš, Općina je dužna o provedenom 
postupku Ocjene pribaviti mišljenje Upravnog 
odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, 
infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske 
županije.

 9. Ako se u postupku Ocjene utvrdi da Plan ima 
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se 
odluka o obvezi provedbe strateške procjene 
utjecaja Plana na okoliš koja sadrži osobito 
razloge zbog kojih je utvrđena potreba strate-
ške procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. 
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 
plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, 
broj 3/17).

 10. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan nema 
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi 
se odluka da nije potrebno provesti stratešku 
procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne 
podatke o Planu i obrazloženje razloga zbog 
kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti 
stratešku procjenu.

Članak 6. 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene 
prema ovoj Odluci sudjelovat će sljedeća tijela i 
osobe: 
1.  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održi-
vo gospodarenje otpadom, Služba za stratešku 
procjenu utjecaja strategije, plana i programa na 
okoliš, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb; 

2.  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 
Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička 
cesta 80, 10000 Zagreb;

3.  Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu 
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, 
Porinova 2, 21000 Split;

4.  Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za 
zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastru-
kturu i investicije, Bihaćka 1, 21000 Split;

5.  Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel 
za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, 
Bihaćka 1/111, 21000 Split;

6.  Javna ustanova More i krš, Prilaz braće Kalite-
rna 10, 21000 Split;

7.  Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, 
Vukovarska 35, 21000 Split;

8.  Hrvatske šume, UŠP Split, Ulica kralja Zvoni-
mira 35/3, 21000 Split.

Kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog 
utjecaja Plana ili programa na okoliš utvrđeni su 
u Prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne 
novine”, broj 3/17).

Članak 7. 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i pro-
storno uređenje dužan je o ovoj Odluci informirati 
javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (“Naro-
dne novine”, broj 80/13, 153/13 i 78/15) te Uredbi 
o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresi-
rane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne 
novine”, broj 64/08).

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u “Službenom vjesniku Općine 
Klis”.
KLASA: 351-03/23-01/02
URBROJ: 2180-03-01-23-1
Klis, 20. siječnja 2023. 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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IZDAVAČ: Općina Klis – uređuje Ured općinskog načelnika i upravni odjeli, tel.: 021/240-292, fax.: 021/240-675, 
e-mail: info@klis.hr  – Tisak Kolonel, j.d.o.o. - Omiš – Izlazi po potrebi


