SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE ŠESTANOVAC
_______________________________________________________
GODINA X III ŠESTANOVAC, 05.RUJNA 2017.

BROJ 10

Općinski načelnik
1.Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programaOpćine Šestanovac za razdoblje 2015.-2020. godine (u
daljnjem tekstu SRP Općine Šestanovac)………………………………………………………………………………………………………….

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 i 153/13, u daljnjem tekstu Zakon) i članka 11.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17, u daljnjem tekstu Uredba)
Općinski načelnik Općine Šestanovac donosi

ODLUKU
o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Šestanovac za razdoblje 2015.-2020. godine (u
daljnjem tekstu SRP Općine Šestanovac)

I. Programska polazišta, obuhvat i ciljevi SRP Općine Šestanovac
SRP-om Općine Šestanovac utvrditi će se razvojni ciljevi usmjereni prema održivom socio-ekonomskom razvoju općine te definirati razvojni
prioriteti, mjere i projekti koji će doprinijeti ostvarenju postavljenih ciljeva.
Strateški ciljevi razvoja Općine Šestanovac su:
Strateški cilj 1:

Unaprjeđenje infrastrukture Općine,

Strateški cilj 2:

Održivi ruralni razvoj,

Strateški cilj 3:

Poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,

Strateši cilj 4:

Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te nastavak razvoja poduzetničke infrastrukture

Obuhvat SRP-a Općine Šestanovac je cijelo područje Općine Šestanovac.
II. Konačno utvrđen sadržaj strateške studije procjene utjecaja na okoliš SRP-a Općine Šestanovac
Strateška studija sadrži:
kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva SRP-a Općine Šestanovac i odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i
programima,
podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez SRP-a Općine Šestanovac,
okolišne značajke područja na koja provedba SRP-a Općine Šestanovac može značajno utjecati,
postojeće okolišne probleme koji su važni za SRP Općine Šestanovac, posebno uključujući one koji se odnose na područja
posebnog ekološkog značaja, primjerice područja određena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode
ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na strategiju, plan
odnosno program, te način na koji su ti ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade SRP-a Općine
Šestanovac,
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vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene,
pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući bioraznolikost, stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak, klimu, materijalnu
imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose,
mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja i ublažavanja nepovoljnih utjecaja provedbe SRP-a Općine
Šestanovac na okoliš,
kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih razumnih alternativi, obrazloženje najprihvatljivije razumne alternative SRP-a Općine
Šestanovac na okoliš uključujući i naznaku razmatranih razumnih alternativi i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće
(primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podataka
opis predviđenih mjera praćenja,
ne-tehnički sažetak podataka.

III. Popis i mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su sudjelovala u postupku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu
za područje Splitsko-dalmatinske
županije, Porinova bb, 21300 Split,
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split,
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1,
21000 Split,
Splitsko-dalmatinska županija, upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Bihaćka 1/III, Split,
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split,
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split,
Grad Omiš, Trg Kralja Tomislava 5/I, 21 310 Omiš,
Općina Zadvarje, Sv. Kata 28, 21 255 Zadvarje,
Općina Brela, Trg Domovinskog rata 1, 21 322 Brela,
Općina Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda,
Općina Zagvozd, Ulica Franje Tuđmana 65, 21 270 Zagvozd,
Općina Lovreć, Lovreć bb, 21 257 Lovreć,
Općina Cista Provo, Trg Dr. Ante Starčevića 1, 21 256 Cista Provo,
Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split,
Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split,
Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split,
UŠP SPLIT- Hrvatske šume d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 35/3, Split,
Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb,
EVN Croatia plin d.o.o., Zagrebačka Avenija 104, 10 000 Zagreb,
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5
Vodovod d.o.o., Četvrt Vrilo 6, 21 310 Omiš.

U vremenu trajanja roka za dostavu mišljenja i prijedloga za sadržaj strateške studije, mišljenja i prijedloge o sadržaju strateške studije
dostavljena su mišljenja 4 tijela (od ukupno 21) o sadržaju strateške studije kako slijedi:
1.

Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije ( mišljenje
zaprimljeno 01.lipnja 2017., KLASA: 351-01/17-01/0055, URBROJ: 2181/1-10/07-17-2 od 29. svibnja 2017.) kojim se traži
prilikom izrade strateške studije sagledavanje na moguće utjecaje SRP-a Općine Šestanovac na područje ekološke mreže RH i
zaštićena prirodna područja (park prirode Biokovo i značajni krajobraz kanjon rijeke Cetine); sagledavanje kumulativnog utjecaja
razvoja, odnosno izgradnje komunalne infrastrukture (prometna infrastruktura, vodoopskrbni sustav, odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda) na sve sastavnice okoliša; sagledavanje provedbe mjera od 4.1.5. do 4.1.11. Strateškog razvojnog programa koje
mjere se odnose na razvoj gospodarskih i poslovnih zona i mjere od 1.1.1. do 1.2.5., a mjere se odnose na razvoj infrastrukture
(prometna infrastruktura, vodoopskrbni sustav, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) u odnosu na sastavnice okoliša, odnosno
sagledati kumulativni utjecaj izgradnje komunalne infrastrukture i gospodarskih i poslovnih zona na sve sastavnice okoliša;
sagledati utjecaj razvojnih planova i programa susjednih gradova i općina, posebice grada Omiša i općina Cista Provo, Lovreć,
Podbablje, Zagvozd, Baška Voda, Brela i Zadvarje.

2.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Imotskom (mišljenje zaprimljeno 02. lipnja 2017.,
KLASA: 612-08/17-10/0217, URBROJ: 532-04-02-18/02-17-02 od 30. svibnja 2017.) kojim je navedeno da osim spomenutih,
trebaju biti pobrojana i evidentirana kulturna dobra iz Konzervatorskog elaborata rađenog za potrebe Prostornog plana općine
Šestanovac te osim kulturnih dobara SRP Općine Šestanovac mora sadržavati i općenite mjere zaštite kulturnih dobara kako su
dane u Konzervatorskom elaboratu za potrebe Prostornog plana. Nakon što se unesu spomenute izmjene u SRP Općine
Šestanovac dokument je potrebno dostaviti na suglasnost te prilikom bilo kojeg zahvata u prostoru na području općine Šestanovac
obvezno je ishođenje mišljenja i/ili posebnih uvjeta od strane Konzervatorskog odjela u Imotskom temeljem Zakona o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara.

3.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-Dalmatinska (mišljenje zaprimljeno 05. lipnja 2017. Broj: 511-12-216827/2-2017-M.D. od 30. svibnja 2017.) kojim se traži pridržavanje svih propisanih mjera zaštite od požara te je u tom smislu
potrebno voditi računa da građevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama i plinovima,
eksplozivima, pirotehničkim sredstvima i streljivom moraju biti udaljene od susjednih građevina prema posebnom propisu. Radi
omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati
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vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu. Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne
postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža. Potrebno je dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i prijedloga
tehničkih i organizacijskih mjera Procjene ugroženosti Općine Šestanovac, a kod projektiranja građevina za koje ne postoje
hrvatski propisi primijeniti odgovarajuće inozemne propise kao priznata pravila tehničke struke.
4.

Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Split (mišljenje zaprimljeno 07. lipnja 2017., URBROJ: ST-06-08-AK-6269/30 od 6.
lipnja 2017.) u kojem je navedeno da Hrvatske šume d.o.o. nemaju posebnih zahtjeva vezano za sadržaj Strateške procjene
utjecaja na okoliš osim što su mišljenja da se pri izradi svih prostorno-planskih dokumenata treba voditi računa kako bi se
zahvatima degradacija šuma (osobito visokih šuma) i šumskih zemljišta svela na najmanju moguću mjeru te u skladu sa Ustavom
Republike Hrvatske i Zakonom o šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13,
94/14) očuvale šumu kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku koja imaju njezinu osobitu zaštitu. S obzirom da SRP Općine
Šestanovac u svom obuhvatu uključuje i privatne površine šuma i šumskog zemljišta, navedena je uputa da se Općina Šestanovac
sa svojim zahtjevom obrati i Savjetodavnoj službi unutar Hrvatskih šuma d.o.o. Spomenuta Savjetodavna služba nije imala
nikakvih dodatnih zahtjeva u pogledu sadržaja strateške studije te je izjavila da nema nikakve ingerencije po pitanju davanja
mišljenja na strateške razvojne programe Jedinica lokalnih samouprava.

IV. Podaci o izrađivaču SRP-a Općine Šestanovac
Izrađivač SRP-a Općine Šestanovac je tvrtka Micro projekt d.o.o. iz Splita.
V. Objava Odluke o sadržaju Strateške studije
U svrhu informiranja javnosti ova Odluka se sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša
(Narodne novine broj 64/08) objavljuje u Službenom glasniku Općine Šestanovac na internetskim stranicama www.sestanovac.hr.
Općinski načelnik
Pave Čikeš

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:350-01/17-01/41
Ur.broj: 2155/03-17-02-01
Šestanovac;05.09.2017.god.
…………………………………………………………………………..
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