
          
 
        Temeljem čl. 64., st. 3. Zakona o zaštiti okoliša („NN“, br.: 80/13, 153/13, 75/15 i 
12/18), te čl. 31. st. 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 
okoliš („NN“, br.: 3/17), te članka 48. Statuta Općine Jelsa („Službeni glasnik Općine Jelsa“, 
br.: 5/13 i 8/13), a nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš, Načelnik Općine Jelsa,  d o n o s i : 
 
                                                              O D L U K U 
          kojom se  utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja  
          na  okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa 
 
 

Članak 1. 

 
    Načelnik Općine Jelsa, dana 10. 10. 2017. godine, donio je Odluku o započinjanju 

postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Jelsa, prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel Općine Jelsa 
proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Jelsa. 
           U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, ocijenjeno je da II. 
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jelsa - neće imati vjerojatno značajan 
utjecaj na okoliš, pa se, stoga, utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš, te da su predmetne izmjene i dopune  prihvatljive za ekološku mrežu.   

 
Članak 2. 

 
           Razlozi za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Jelsa, navedeni su u Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine  

Jelsa („Službeni glasnik Općine Jelsa“, br.: 1/17), u članku 3.: 

           (1)  Stupanje na snagu Zakona o prostornom uređenju („NN“, br.: 153/13). 

           (2)  Stupanje na snagu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Splitsko-
dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, br.: 09/13). 

           (3)  Potreba za djelomičnom revizijom utvrđene prostorne organizacije, te 
urbanističkih parametara PPUO-a. 

 

Članak 3. 

 
           U cilju utvrđivanja vjerojatnog značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel 
Općine Jelsa, zatražio je  mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom,a 
navedenih u točki VII Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš  II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa. 

           Zaprimljena su sljedeća mišljenja: 

- Mišljenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, konzervatorski 
odjel u Splitu, Klasa: 612-08/07-10/7537, Urbroj: 532-04-02-15/17-25, od 04. 12. 
2017. : „ nije potrebno dodatno elaborirati  procjenu utjecaja na okoliš II. Izmjena i 
dopuna  PPUO Jelsa“. 

 
 



 
                                                                      2. 
 
 

- Mišljenje HOPS-a, Klasa: 32-5504/2017.SC, od 11. 12. 2017. : „smatramo da ne 
postoji potreba za strateškom procjenom utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Jelsa.“ 

- Mišljenje „Hrvatskih cesta“d.o.o., Klasa: 350-02/14-1/137, Urbroj: 345-211/517-
2017- 17/TZ, od 18. 12. 2017. : „mišljenja smo da nije potrebno provoditi stratešku 
procjenu utjecaja na okoliš  II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Jelsa, vezano uz ceste iz nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o.“ 

- Mišljenje „Hrvatskih voda“, Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, 
Klasa: 351-03/17-01/611, Urbroj: 374-24-9-18-2, 07. 03. 2018. : „,mišljenja smo da 

     za predmetni plan, sa stanovišta vodnog gospodarstva, nije potrebno provesti stratešku  
     procjenu utjecaja na okoliš.“  
- Mišljenje SDŽ, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i 

zaštitu okoliša, Klasa: 351-02/18-02/1, Urbroj: 2181/1-10/07-18-2, od 19. 01. 2018. 
„Za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jelsa, potrebno je 
provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.“ 

- Mišljenje „Hrvatskih voda“, Klasa: 351-03/17-01/611, Urbroj: 374-24-9-18-2, od 07. 
03. 2018. : „, mišljenja smo da za predmetni plan, sa stanovišta vodnog gospodarstva, 
nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.“ 

- Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode, Klasa: 
612-07/17-58/357, Urbroj: 517-07-2-2-18-7, od 29. 03. 2018. : „da za II. Izmjene i 
dopune Prostornog plana uređenja Općine Jelsa ne treba provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode 
(bioraznolikost, zaštićena područja) i da su II Izmjene i dopune Prostornog plana  
Općine Jelsa prihvatljive za ekološku mrežu.“ 

 
                                                            Članak 4. 
       
       Nakon zaprimljenog mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike iz čl. 3., st. 2., 
točke 7. ove Odluke, isto je dostavljeno  Upravnom odjelu za komunalne poslove, 
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, uz nacrt ove 
Odluke, kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsanakon čega se navedeni 
Upravni odjel očitovao na isto i donio mišljenje (Klasa: 351-02/18-02/1, od 24. 09. 2018.) 
da je Općina Jelsa u bitnome zadovoljila odredbe Zakona o zaštiti okoliša („NN“, br.: 
80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i 
programa na okoliš („NN“, br.: 3/17). 
 
                                                             Članak 5. 
    
       Sagledan je mogući utjecaj II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Jelsa (u nastavku teksta Plan), te se smatra da se može isključiti mogućnost značajnih 
negativnih utjecaja na bioraznolikost i zaštićena područja, s obzirom da se Plan odnosi na 
usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Jelsa s planom višeg reda i posebnim 
propisom iz područja prostornog uređenja. Također odnosi se na legalizaciju već 
postojećih građevina kao i na usklađivanje Plana sa  stanjem na terenu vezano uz 
prometnice, određivanje pojedinih lokacija na kojima će se omogućiti sidrenje (važećim 
planom to nije bilo uređeno), te detaljnije definiranje razvoja postojećih luka. Također 
utvrđeno je da su stvarne granice građevinskih područja revidirane za manje od 10%, te je  



 
                                                               3. 
 
 
Plan u odnosu na važeći plan u nekim dijelovima propisao restriktivnije uvjete za 
provedbu zahvata i gradnju. Sukladno navedenom, ocjenjuje se da se za Plan u odnosu na 
Prostorni plan uređenja Općine Jelsa ne očekuju značajniji utjecaji na okoliš vezano uz 
područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja). 
        Analizom mogućih utjecaja provedbe Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja 
ekološke mreže, ocjenjuje se da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog 
utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. 
 
                                                            Članak 6. 
 
         Sukladno navedenom, zaključuje se  da za II. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Općine Jelsa – nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, 
kao i to da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu. 
 
                                                            Članak 7. 
 
         Općina Jelsa je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakon 
o zaštiti okoliša („NN“,br.: 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i odredbama Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(„NN“, br.: 64/08). 
  
                                                            Članak 8. 
 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Jelsa“ i na službenim mrežnim stranicama Općine Jelsa. 
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Urbroj: 2128/02-18-12 
Jelsa,     19. 10. 2018.                                                                 Nikša Peronja,dipl.iur. 
   

 
 



 
 
 
 


