
Na temelju članka 21. stavak 2. u vezi sa čl. 4. st. 3. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08), te članka  48. Statuta 
Općine Jelsa («Službeni glasnik Općine  Jelsa», broj: 05/13 i 8/13 ),  načelnik Općine Jelse, 
dana 27. siječnja 2017. godine donio je 

O D L U K U 
  o započinjanju postupka strateške procjene Strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje 

od 2015. do 2020. godine 
 

I. 
Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene Strategije razvoja 

Općine Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategije). Postupak 
strateške procjene Strategije, provodi se u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno 
uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Splitsko dalmatinske županije, a 
Jedinstveni upravni odjel Općine Jelsa je nositelj izrade Strategije.  

 
II. 

Razlog za izradu i donošenje Strategije, nalazi se u ključnom razdoblju koje 
predstavlja izazov u kontekstu vlastitog razvoja, ali i razvoja cijele regije. 

Usvajanjem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („NN „ br.: 147/14) i 
Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011.-2013. (svibanj 2010.) te pravilnika o 
obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih 
strategija („NN“ , br.: 53/2010) pokrenut je sustavan proces strateškog planiranja razvoja na 
razini županija u Republici Hrvatskoj.  

Istovremeno, modernizacijom sustava proračunskog planiranja sukladno Zakonu o 
proračunu („NN“, br.: 87/08, 136/12 i 15/15) uvedeno je obvezatno strateško planiranje u 
proces pripreme proračuna na svim razinama vlasti u Republici Hrvatskoj. Ti procesi su u 
potpunosti usklađeni sa zahtjevima i potrebama Republike Hrvatske kao punopravnog člana 
u Europske unije.  

Na lokalnoj razini kvalitetna strategija razvoja, usklađena s nadređenim strategijama i 
novom razvojnom strategijom europske unije (EU Agenda 2020), doprinosi mogućem 
uključivanju lokalnih projekata u programe financiranja na nacionalnoj i EU razini.  

Temeljni strateški cilj je stvaranje pretpostavki za ubrzani ekonomski rasti i razvoj, te 
stvaranje novih radnih mjesta u kontekstu mogućnosti financiranja razvojnih projekata koje 
pružaju politike regionalnog i ruralnog razvoja EU.  
 
Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom su prije svega:  
- utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te 
Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za 
strateško planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene 
interesne skupine,  
- stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u 
cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,  
- stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima,  
- stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na 
lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave iz Hrvatske i inozemstva,  
- stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje 
prirodnim resursima te zaštitu okoliša.  



 
III. 

Nositelj izrade Strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. je 
Jedinstveni upravni odjel Općine Jelsa.  

IV. 

Radnje koje će se provesti u postupku strateške procjene Strategije, provode se 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15), 
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 
64/08) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Strategija donosi i to 
redosljedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke. 

 
V. 

Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene Strategije dostavit će 
Jedinstveni upravni odjel Općine Jelsa nadležnim tjelima i osobama iz Priloga II. Ove 
Odluke, u roku od osam dana od donošenja ove Odluke. 

Tijela i osobe iz predhodnog stavka ovog članka dužne su u roku od 30 dana od 
primitka zahtjeva dostaviti mišljenje o strateškoj procjeni na temelju kriterija za utvrđivanje 
vjerojatno značajnog utjecaja Strategije na okoliš, iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08), te ga dostaviti 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelsa. 

 
VI. 

JUO Općine Jelsa dužan je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša (NN, broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 
VII. 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Jelsa i na web stranici Općine Jelsa, www.jelsa.hr. 
 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 
OPĆINA JELSA 

Načelnik 
 
KLASA: 300-02/14-01/1 
URBROJ: 2128/02-17-13                                                      NAČELNIK 
Jelsa, 27. siječnja  2017.g.                                                                       
                                                                                                                          Nikša Peronja dipl.iur.  
 



Prilog I. Odluke o započinjanju postupka strateške procjene Strategije razvoja Općine Jelsa za 
razdoblje od 2015. do 2020. godine:  

REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U  POSTUPKU ZAPOČINJANJA 
STRATEŠKE PROCJENE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JELSA ZA RAZDOBLJE OD 2015 

DO 2020 GODINE 

1. Jedinstveni upravni odjel Općine Jelsa kao nadležno tijelo, započinje postupak 
strateške procjene Strategije razvoja, u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o 
započinjanju postupka strateške procjene Strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje 
od 2015. do 2020. godine. 

2. JUO Općine Jelsa pribavit će mišljenja tijela i osoba određenih određenih posebnim 
propisima ( navedeni u Prilogu II. Ove Odluke) te će istima uz zahtjev za davanje 
mišljenja o potrebi strateške procjene dostaviti: Odluku o izradi strategije razvoja 
Općine Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. godine ( Službeni glasnik br. 11/14) i ovu 
Odluku radi uvida u ciljeve i razloge donošenja te dosad izrađene dijelove Strategije 
razvoja Općine Jelsa za razdoblje do 2020. godine objavljene na Internet stranicama 
Općine Jelsa, www.jelsa.hr. , radi uvida u programska polazišta iste.  

3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Strategije razvoja 
Općine Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. godine na okoliš iz Priloga II. Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) 
tijela i osobe određene posebnim propisima dat će mišljenja o potrebi strateške 
procjene  te ga u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostaviti Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Jelsa. 

4. Ako se u postupku strateške procjene utvrdi da Strategije razvoja Općine Jelsa za 
razdoblje od 2015. do 2020. godine nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 
načelnik Općine donosi odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Takva 
Odluka sadrži osobito osnovne podatke o Strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje 
od 2015. do 2020. godine te obrazloženje razloga zbog koji je utvrđeno da nije 
potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08). 

5. O Odlukama iz točke 4. i 5. informirati će se javnost i zainteresirana javnost sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Nar. Nov br. 64/08), na Internet 
stranicama www.jelsa.hr. i oglasnoj ploči Općine Jelsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prilog II. Odluke o započinjanju postupka strateške procjene za Strategiju razvoja Općine 
Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. godine 

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA ĆE SUDJELOVATI U 
POSTUPKU STRATEŠKE PROCJENE  STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JELSA ZA 

RAZDOBLJE OD 2015 DO 2020 GODINE 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 
gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb i na mail:ivan.hus@mzoip.hr 

2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 
Zagreb i na mail:snjezana.starcevic@mzoip.hr 

3. Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu 
infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihačka 1, 21 000 Split, i na mail: 
marija.vukovic@dalmacija.hr 

4. Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo, 
Domovinskog rata 2/IV, 21 000 Split, i na mail: stipe.cogelja@dalmacija.hr 

5. Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove, 
Domovinskog rata 2/IV, 21 000 Split, i na mail: andjelko.katavic@dalmacija.hr 

6. Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, 
Domovinskog rata 2/IV, 21 000 Split, i na mail: tomislav.donlic@dalmacija.hr 

7. Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, 
Bihačka 1, 21 000 Split, i na mail: mario.radevenic@dalmacija.hr 

8. Splitsko – dalmatinska županija, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje 
Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21 000 Split, i na mail: 
niko.mrcic@dalmacija.hr 

9. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko –dalmatinske županije , Vukovarska 46, 
21 000 Split, i na mail: ravnateljica@nzjz-split.hr 

10. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Splitu, Porinova 2, 21000 Split, i na mail: anita.gamulin@gmail.com 

11. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split, Kralja Zvonimira 35/3, i na mail: 
split@hrsume.hr 

12. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, 
Vukovarska 35, 21 000 Split, i na mail: mirko.duhovic@voda.hr 
 

 

 


