REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 351-01/15-01/1
URBROJ: 2128/02-18-89
Jelsa, 09. ožujak 2018.g.
IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM POSTUPKU STRATEŠKE PROCJENE
UTJECAJA NA OKOLIŠ STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JELSA
ZA RAZDOBLJE OD 2015 DO 2020 GODINE.
Donošenjem Odluke Načelnika o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na
okoliš
Strategije
razvoja
Općine
Jelsa
(Strategija)
KLASA:300-02/14-01/1;
URBROJ:2128/02-17-13 od 07. siječnja 2017 g. započela je strateška procjena utjecaja
na okoliš Strategije. Navedenom Odlukom utvrđene su radnje koje će se provesti u
postupku strateške procjene te redoslijed njihovog provođenja. Odluka je objavljena na
mrežnoj stranici općine Jelsa. Nadležno tijelo za provedbu strateške procjene je
Jedinstveni upravni odjel općine Jelsa.
Nakon donošenja Odluke, započete su aktivnosti u postupku strateške procjene:
utvrđivanje sadržaja strateške studije, postupak odabira ovlaštenika te imenovanje
Povjerenstva za stratešku procjenu. Za ovlaštenika je odabrana tvrtka Vita projekt d.o.o.
Zagreb, Ilica 191 C.
Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije objavljena je na
web stranicama www.jelsa.hr., temeljem koje je omogućeno javnosti da dostavi
mišljenje o sadržaju studije i razini obuhvata podataka koje ista treba sadržavati. U isto
vrijeme, zatražena su mišljenja o sadržaju strateške studije od sljedećih tijela:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava zaštitu prirode
3. Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša,
4. Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo,
5. Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove,
6. Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Splitsko –
dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje,
7. Splitsko – dalmatinska županija, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje
Splitsko-dalmatinske županije,
8. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko –dalmatinske županije
9. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine
10. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split,
11. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova,
U propisanom roku svoje mišljenje dostavile su sljedeća tijela i/ili osobe:
1. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split,
Načelnik općine Jelsa donio je Odluku o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na
okoliš Strategije razvoja općine Jelsa za razdoblje 2015 do 2020. godine (Studija)

KLASA:300-02/14-01/1; URBROJ:2128/02-17-47 od 10. travnja 2017 g. Odlukom o
imenovanju povjerenstva za Stratešku studiju procjene utjecaja na okoliš Strategije
razvoja Općine Jelsa, KLASA:300-02/14-01/1, URBROJ: 2128/02-16-39 od 01. ožujka
2017. imenovano je Povjerenstvo za stratešku procjenu čija je zadaća ocjena cjelovitosti
i stručne utemeljenosti Strateške studije utjecaja Strategije na okoliš.
Stručno povjerenstvo za stratešku procjenu održalo je 29. svibnja 2017 g. svoju prvu
sjednicu. Mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti studije doneseno je 30. lipnja
2017.g.
Provedeni koraci strateške procjene su izvršeni u skladu sa propisima koji uređuju
područje zaštite okoliša te informiranja javnosti i sudjelovanje javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja općine Jelsa
za razdoblje od 2015 do 2020 godine na javnu raspravu u trajanju od 30 dana (KLASA:
300-02/14-01/1; URBROJ:2128/02-17-74 ) donijeta je 30. lipnja 2017 godine. Javnu
raspravu je koordinirao i provodio Jedinstveni upravni odjel općine Jelsa kao nadležno
tijelo.
Obavijest o javnoj raspravi KLASA: 300-02/14-01/1; URBROJ:2128/02-17-75 objavljena
je 30. lipnja 2017 godine na mrežnoj stranici www.jelsa.hr , u dnevnim novinama
Slobodna Dalmacija, 30. lipnja 2017 i na oglasnim pločama 30. lipnja 2017, na adresama
Jelsa 404, 21 465 Jelsa i Vrboska 404, 21 463 Vrboska.
Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Strategije razvoja općine Jelsa za
razdoblje od 2015 do 2020 godine trajala je od 07. srpnja 2017 do 07. kolovoza 2017.
Tijekom trajanja javne rasprave omogućen je javni uvid u Studiju i Strategiju razvoja
općine Jelsa, na adresi Općina Jelsa, Jelsa 404, 21 465 Jelsa, gdje je bilo moguće upisati
primjedbe u Knjigu primjedbi. U pisanom obliku bilo je moguće dati primjedbe na adresu
Općina Jelsa, Jelsa 404, 21 465 Jelsa. S danom početka javne rasprave na mrežnim
stranicama www.jelsa.hr. javnosti je bila dostupna Strateška studija i Strategije razvoja
općine Jelsa za razdoblje od 2015 do 2020 godine, a tiskani oblik je bilo moguće
pregledati na mjestu javnog uvida.
Tijekom javne rasprave, koje je trajalo od 07. srpnja 2017 do 07. kolovoza 2017 godine
održano je javno izlaganje oba dokumenta u Općinskoj vijećnici Općine Jelsa, kada je bilo
moguće unošenje primjedbi u Zapisnik sa javnog izlaganja.
Primjedbi u Zapisnik nije bilo.
Za vrijeme trajanja javne rasprave nije bilo upisanih primjedbi u Knjigu primjedbi na
mjestu javnog uvida.
Tijekom trajanja javne rasprave na Stratešku studiju i Strategiju razvoja općine Jelsa za
razdoblje od 2015 do 2020 nije pristigla niti jedna primjedba tijela i institucija.
MZOIE dostavilo je 28. kolovoza 2017 godine Mišljenje o prihvatljivosti Strategije razvoja
općine Jelsa za razdoblje 2015 – 2020 godine za ekološku mrežu, nakon čega je SDŽ
dostavila 09. veljače 2018 godine Mišljenje o provedenoj SPUO. Prema dostavljenom
mišljenju, postupak strateške procjene proveden je sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i
Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.
Akti vezani za postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine
Jelsa za razdoblje od 2015 do 2020 godine su objavljeni na mrežnoj stranici općine Jelsa
www.jelsa.hr.
Sažeti prikaz načina na koji su pitanja zaštite okoliša i ekološke mreže
integrirana u strategiju, plan i program

U Strategiji razvoja Općine Jelsa za razdoblje od 2015 do 2020- Knjiga 3, u poglavlju 5.
Dodatak iz Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Jelsa uvrštene
su mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu,
predložene u poglavlju 9. Mjere zaštite okoliša i mjere praćenja Strateške studije utjecaja
na okoliš Strategiji razvoja Općine Jelsa.
Sažeti prikaz načina na koji su rezultati strateške studije, mišljenja tijela i/ili
osoba iz članka 23. stavka 2. ove Uredbe, primjedbe, prijedlozi i mišljenja
javnosti, te rezultati prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno
Zakonu, uzeti u obzir odnosno razmotreni pri donošenju odluke o usvajanju
strategije, plana ili programa
Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti pristigla tijekom javne rasprave analizirane
su, te ako je smatrano da je potrebno, Strateška studija je na temelju njih izmijenjena ili
nadopunjena. Na svako pristiglo mišljenje odgovoreno je i navedeno da li je mišljenje
uvaženo ili ne.
Obrazloženje prihvaćanja odabrane razumne alternative strategije, plana ili
programa, u odnosu na ostale razmotrene razumne alternative
Strategijom razvoja Općine Jelsa za razdoblje 2015 – 2020 godine nisu predložena
varijantna rješenja planiranih mjera i aktivnosti.
Mjere zaštite okoliša
1. Turistička industrija
Prilikom razvoja aktivnosti, uzeti u obzir osjetljivost zahvata na
klimatske promjene ovisno o lokaciji i utjecaj zahvata na
klimatske promjene, a planske aktivnosti prilagoditi utvrđenoj
osjetljivosti.
Razvojne aktivnosti vezane uz turističku infrastrukturu, uskladiti
s planovima upravljanja zaštićenim područjima
Prilikom planiranja infrastrukture i sadržaja, njihov smještaj u
prostor omogućiti na način da se vizualno uklope u okolni
krajobraz.
Prije razvoja aktivnosti i realizacije projekata nositelj projekta
dužan je konzultirati se s Konzervatorskim odjelom u Splitu.
2. Nautička infrastruktura
Prilikom daljnjih razvojnih aktivnosti za nautičku infrastrukturu,
dati prednost onima koje uključuju primjenu tehnika izgradnje i
rekonstrukcije na način da u najvećoj mogućoj mjeri štite morski
okoliš.
U skladu s planiranim povećanjem pomorske infrastrukture i
pomorskog prometa, unutar lučkog prostora planiranih luka
nautičkog turizma te sidrišta osigurati prihvat svih vrsta
otpadnih voda s brodova i njihovo adekvatno pročišćavanje.
Prije razvoja aktivnosti i realizacije projekata nositelj projekta
dužan je konzultirati se s Konzervatorskim odjelom u Splitu.
Tijekom pripreme pojedinačnih projekata, postupanje s viškom
materijala od iskopa uskladiti s Pravilnikom o postupanju s
viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja
građevinskih radova (NN broj 79/14).
Razmotriti opravdanost sadnje palmi s obzirom da one nisu
autohtono zelenilo i loše podnose klimu.
3. Prometna infrastruktura
Prilikom aktivnosti planiranja izgradnje nove prometne
infrastrukture, dati prednost ulaganjima u infrastrukturne mreže
koje će se postavljati unutar postojećih infrastrukturnih koridora.
Prilikom planiranja infrastrukture i sadržaja, njihov smještaj u
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prostor omogućiti na način da se vizualno uklope u okolni
krajobraz.
Prije razvoja aktivnosti i realizacije projekata nositelj projekta
dužan je konzultirati se s Konzervatorskim odjelom u Splitu.
Tijekom pripreme pojedinačnih projekata, postupanje s viškom
materijala od iskopa uskladiti s Pravilnikom o postupanju s
viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja
građevinskih radova (NN broj 79/14).
4. Ostala infrastruktura i ostali investicijski projekti
Prilikom razvoja aktivnosti irigacije zemljišta uzeti u obzir
osjetljivost zahvata na klimatske promjene ovisno o lokaciji i
utjecaj zahvata na klimatske promjene, a planske aktivnosti
prilagoditi utvrđenoj osjetljivosti.
Prilikom razvoja aktivnosti, predvidjeti korištenje i primjenu
sredstava
za
prihranjivanje
sukladno
Načelima
dobre
poljoprivredne prakse.
Prije razvoja aktivnosti i realizacije projekata nositelj projekta
dužan je konzultirati se s Konzervatorskim odjelom u Splitu.
Prilikom
planiranja
infrastrukture
za
navodnjavanje
poljoprivrednih zemljišta njihov smještaj u prostor omogućiti na
način da se vizualno uklope u okolni krajobraz.
Prilikom razvoja sustava odvodnje i kanalizacije, uzeti u obzir
osjetljivost zahvata na klimatske promjene ovisno o lokaciji i
utjecaj zahvata na klimatske promjene, a planske aktivnosti
prilagoditi utvrđenoj osjetljivosti.
Prilikom planiranja infrastrukture i sadržaja sustava vodoopskrbe
i odvodnje, njihov smještaj u prostor omogućiti na način da se
vizualno uklope u okolni krajobraz. U okviru razvojnih aktivnosti
vezano uz planiranje sustava odvodnje otpadnih voda, voditi
računa o zaštićenim područjima prirode.
Tijekom pripreme pojedinačnih projekata, postupanje s viškom
materijala od iskopa uskladiti s Pravilnikom o postupanju s
viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja
građevinskih radova (NN broj 79/14).
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Dodatne mjere i napomene vezane uz kulturno-povijesnu baštinu i planirane strateške
projekte:
P05 – Toponim Grebišće upozorava na potencijalni arheološki lokalitet.
P08 – Tradicijske mini hotele u zonama kulturno-povijesnih cjelina (Pitve, Svirče,
Vrboska) projektirati u suradnji s nadležnim konzervatorskim odjelom.
P11 – Poštivati mjere zaštite iz Konzervatorskog elaborata u prilikom realizacije projekta
Etno-eko selo Humac.
P12 – Voditi računa da ruralno naselje na otoku Šćedro postaje zaštićena cjelina.
P15 – Hortikulturno rješenje treba razmotriti opravdanost sadnje palmi, obzirom da one
nisu autohtono zelenilo i loše podnose klimu.
P18 – Lokaciju sidrišta Soline, Zečevo i Šćedro potrebno je koordinirati s nadležnim
konzervatorom/arheologom s obzirom na postojeća hidroarheološka nalazišta.
P20 – Prilikom rekonstrukcije stare ceste do Pitava voditi računa o obilježjima austrijske
ceste, tj. čuvanju kamenih kolobrana.
P27 – Novu rivu u Vrboskoj planirati u suradnji s nadležnom konzervatorskom službom.
P28 – Popločavanje trga u Pitvama i Vrisniku planirati u suradnji s nadležnom
konzervatorskom službom.

P44 – Uređenje starih škola/zgrada na području Općine planirati u suradnji s nadležnim
konzervatorskim odjelom.
P47 – Poveznica s Vinogradarskom zbirkom u Pitvama, koja je u rekonstrukciji, a u
sustavu jelšanskih muzeja.
Mjere ublažavanja štetnih posljedica provedbe Strategije za ekološku mrežu
1. Tijekom daljnjih faza pripreme razvojne dokumentacije potrebno je osigurati
izbjegavanje izgradnje turističke infrastrukture na područjima gdje je moguće
ugrožavanje ciljnih stanišnih tipova i staništa ciljnih vrsta područja ekološke
mreže, a posebno se to odnosi na obalne i morske stanišne tipove i ciljne vrste.
2. Razvoj posebnih oblika turizma (nautički, speleološki, ronilački, avanturistički i sl.)
planirati u skladu s dokumentima upravljanja područjima ekološke mreže za ona
područja za koja su doneseni, a za ostala područja uspostaviti direktnu suradnju
sa sektorom zaštite prirode (nadležnom institucijom) u cilju pronalaženja
najprihvatljivijeg rješenja.
3. Tijekom daljnjih faza pripreme razvojne dokumentacije vezano uz razvoj
infrastrukture potrebno je osigurati da se izbjegne izgradnja infrastrukture na
područjima gdje je moguće ugrožavanje ciljnih stanišnih tipova i staništa ciljnih
vrsta područja ekološke mreže, a posebno se to odnosi na staništa Vazdazelenih
šuma česmine (Quercus ilex) i Mediteranskih šuma endemičnih borova.
4. U okviru razvoja projekata irigacije zemljišta, voditi brigu da se irigacija uskladi s
karakteristikama područja ekološke mreže, ukoliko se irigacija provodi unutar
područja EM.
5. U daljnjim fazama razvoja aktivnosti planiranja prometnih infrastrukturnih
zahvata, prednost dati ulaganjima u prometne mreže koje će se postavljati unutar
postojećih infrastrukturnih koridora ili građevinskog područja kako bi se izbjegao
prolazak područjem ekološke mreže.
6. Prilikom daljnjih razvojnih aktivnosti za infrastrukturu nautičkog turizma, dati
prednost onima koje uključuju primjenu tehnika izgradnje i rekonstrukcije na
način da u najvećoj mogućoj mjeri štite obalni i morski okoliš.
Način praćenja primjene mjera koji su postale sadržajem strategije, plana ili
programa
Na razini Republike Hrvatske kao i na županijskim razinama uspostavljeni su programi i
određena obaveza izvještavanja o stanju u okolišu, stoga nije potrebno predložiti dodatni
program praćenja stanja okoliša.
Način praćenja značajnih utjecaja na okoliš donesene strategije, plana ili
programa
Na razini Republike Hrvatske kao i na županijskim razinama uspostavljeni su programi i
određena obaveza izvještavanja o stanju u okolišu, stoga nije potrebno predložiti dodatni
program praćenja stanja okoliša.
Ovo Izvješće objavljuje se na internetskoj stranici Općine Jelsa www.jelsa.hr, sukladno
članku 5. stavak 1. točki 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša ( Narodne novine broj: 64/08).
Pročelnik jedinstvenog upravnog
Odjela općine Jelsa

Ivica Keršić, dipl. oec.

