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Na temelju članka 12. stavka 15. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
(„Narodne novine“, br. 71/16) i članka 32. Statuta Općine Podgora („Glasnik Općine Podgore“,br. )
Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 39. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti Općini Podgora za provedbu ulaganja
„Gradnja kolne prometnice (OS 2) unutar UPU-a neizgrađenog dijela naselja Podgora“
Članak 1.
U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje
svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, Tipa
operacije 7.2.2. «Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta». , iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., te ostvarivanja bespovratne potpore, Općinsko vijeće Općine Podgora
ovom Odlukom daje suglasnost za provedbu ulaganja „Gradnja kolne prometnice (OS 2) unutar UPU-a
neizgrađenog dijela naselja Podgora“.
Članak 2.
Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Općina Podgora, Andrije Kačića
Miošića 2, 21327 Podgora; OIB: 87761142122.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke čini Prilog, u kojem su, sukladno odredbi članka 12. stavka 15. Pravilnika o
provedbi Mjere 07, sadržani: naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti, naziv
korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih
korisnika projekta/operacije, financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i
analizu troškova za provedbu projekta, ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije,
način održavanja i upravljanja projektom/operacijom i usklađenost projekta/operacije sa strateškim
razvojnim programom jedinice lokalne samouprave.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Glasniku“, službenom glasilu Općine
Podgora.
KLASA: 021-05/16-01/33
URBROJ: 2147/05-02/01-16-1
Podgora, 22. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PODGORA
Ivo Mihaljević, v.r.
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Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15),
članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br.
64/08) i članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik Općine Podgora“, br. 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), a
nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik
Općine Podgora donosi
O D L U KU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podgora
I.
Utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Podgora.
Sastavni dio ove Odluke je mišljenje Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i
zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije KLASA: 351-02/16-02/44 , URBROJ: 2181/1-10-16-2 od 15.
prosinca 2016. godine kojim je utvrdio da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana.

II.
Općina Podgora će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) 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 u pitanjima zaštite okoliša.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku“, službenom glasniku Općine
Podgora i na internet stranici Općine Podgora.

Obrazloženje
Općinski načelnik Općine Podgora donio je 3. lipnja 2016. godine Odluku o započinjanju postupka ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Podgora (KLASA: 351-03/16-01/2; URBROJ: 2147/05-01/01-16-1, od 3. lipnja 2016. godine
„Glasniku“, službenom glasniku Općine Podgora br. 9/16, dalje u tekstu: Odluka o započinjanju postupka
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš), na temelju koje je Općina Podgora, u suradnji s
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Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske
županije, provela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Podgora (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana ).

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Izmjene i dopune Prostornog plana neće imati
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu
utjecaja na okoliš.
Razlozi za izradu Izmjena i dopuna su navedeni pod točkom II. Odluke o započinjanju postupka ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna, su navedeni pod točkom II. Odluke o započinjanju postupka
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
U cilju utvrđivanja utjecaja na okoliš Općina Podgora zatražila je mišljenja tijela i/ili osoba određenih
posebnim propisima, koja su navedena u prilogu II. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš.
Zaprimljena su sljedeća mišljenja:
1. MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE (KLASA: 612-07/16-58/254, URBROJ: 51707-2-2-16-4, od 1. rujna 2016.) koje je dalo mišljenje da za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Podgore ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da su Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine Podgore prihvatljive za ekološku mrežu,
2. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana (KLASA: 351-03/16-01/286,
URBROJ: 374-24-3-16-2/MG, od 28. srpnja 2016.) koje su dale mišljenje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš,
3. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
(KLASA: 61208/16-01/3016, URBROJ: 532040215/7-16-2, od 5. rujna 2016. godine) koje je dalo
mišljenje da za navedeni plan ne treba provesti stratešku procjenu.
4. MINISTARSTVO
UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKODALMATINSKA, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova (Broj: 51112-21-9828/2-2016-M.P., od 28. srpnja 2016.) je dostavilo podatke koje potrebno obuhvatiti u slučaju
potrebe izrade studije,
5. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI (KLASA: 350-05/1601/132, URBROJ: 376-10/VŽ-16-4 (HP) od 28. srpnja 2016.) je dostavila dopis da nije nadležno tijelo
za davanje predmetnih mišljenja,
6. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SPLIT, (KLASA: 960-03/16-01/0450, URBROJ: 2181-164200/25-16-0002, od 22. kolovoza 2016. godine) je dostavila dopis da nije nadležno tijelo za izdavanje
takve ocjene.
Javnopravna tijela: HRVATSKE CESTE, Ispostava Split, HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA, ELEKTRODALMACIJA Split, HOPS, OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.
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Split, HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJA, Zagreb, nisu se
izjasnila u roku od 30 dana, zbog čega se, sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) smatra da prema posebnim propisima nema posebnih
utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u Izmjenama i dopunama Prostornog
plana, te da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Temeljem pribavljenih mišljenja javnopravnih tijela iz prethodne točke iz kojih proizlazi da nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana i da su
Izmjene i dopune Prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu, Upravni odjel za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je mišljenje KLASA: 35102/16-02/44 , URBROJ: 2181/1-10-16-2 od 15. prosinca 2016. godine kojim je utvrdio da nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana.
Općina Podgora će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) 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 u pitanjima zaštite okoliša.
KLASA: 351-03/16-01/3
URBROJ: 2147/05-01/01-16-5
Podgora, 21. prosinca 2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Miličić, v.r.
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Izdavač: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora
Urednik: Marijan Knezović, dipl. oec., tajnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora
Telefon: 021/603-952
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