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Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13 i
78/15), članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i članka 45. Statuta Općine Lokvičići (Službeni
glasnik Općine Lokvičići broj 04/21), Općinski načelnik Općine Lokvičići donosi
ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokvičići
Članak 1.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu IDPPU) Općine Lokvičići.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnih IDPPU provodi
Jedinstveni upravni odjel Općine Lokvičići temeljem mišljenja Splitsko-dalmatinske županije,
Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije od 06.
svibnja 2022. (KLASA: 351-02/21-04/0005, URBROJ: 2181/1-10/07-22-0004).
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje predmetnih IDPPU su članci 86. do 113. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 98/19), Pravilnik
o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova („Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i
135/10) i ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja i posebni propisi.
Prostorni plan uređenja Općine Lokvičići donesen je 2013. godine i obuhvaća administrativno
područje općine Lokvičići. Razlozi za predmetne IDPPU su sljedeći:
1.
usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne Novine“ broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).
2.
usklađivanje s Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije
("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07,
9/13,147/15, 154/21, 170/21)
3.
korekcija granica postojećih građevinskih područja naselja sukladno prispjelim
zahtjevima građana,
4.
ažuriranje izgrađenosti postojećeg područja i komunalne opremljenosti građevinskih
područja,
5.
utvrđivanje lokacije za gospodarenje otpadom.
Predmetne IDPPU Općine Lokvičići obuhvaćaju područje Općine Lokvičići.
Članak 3.
Ciljevi predmetnih IDPPU su:
usklađivanje s važećim zakonskim propisima i planovima više razine, manje izmjene
Plana koje će omogućiti legalizaciju građevina temeljem Zakon o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama („Narodne Novine” broj 143/13, 65/17 i 14/19), koje nisu protivne
javnom interesu,
stvaranje uvjeta realizacije propisa o gospodarenju otpadom,
eventualna usklađenja sa Strateškom studijom procjene utjecaja na okoliš,
eventualne manje izmjene temeljem primjedbi u tijeku javne rasprave.
2

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LOKVIČIĆI 5/2022
Članak 4.
Radnje koje će se provesti u ovom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj
80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o zašiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13,
15/18, 14/19 i 127/19) te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) te odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se
predmetna dokumentacija donosi, i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I.
ove Odluke.
Članak 5.
Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
ishođeno je Rješenje da za predmetne IDPPU Općine Lokvičići nije potrebno provesti
postupak Glavne ocjene prihvatljivosti plana na ekološku mrežu, a u odnosu na ciljeve
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (KLASA: UP/I 351-04/21-01/0111, URBROJ:
2181/1-10/06-22-0005 od 17. ožujka 2022.).
Članak 6.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe
koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke.
Članak 7.
Općina Lokvičići dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 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 i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Lokvičići“ .
KLASA: 350-01/22-01/02
URBROJ: 2181-29-02-22-1
Lokvičići, 02. lipnja 2022. god.
OPĆINSKI NAČELNIK
Branko Knezović, upr.iur.

Prilog I. Redoslijed radnji u postupku ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš
1. Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na
okoliš (u daljnjem tekstu SPUO) IDPPU Općine Lokvičići,
2. Prikupljanje i razmatranje pristiglih mišljenja,
3. Nacrt Odluke o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IDPPU
Općine Lokvičići,
4. Zahtjev za davanje mišljenja o provedenom postupku ocjene o potrebi SPUO IDPPU
Općine Lokvičići,
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5. Mišljenje o postupku ocjene o potrebi SPUO,
6. Odluka da je/nije potrebna SPUO predmetnih IDPPU,
7. Informiranje javnosti
Prilog II. Popis tijela i osoba koje sudjeluju u postupku ocjene o potrebi strateške procjene
1.
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Imotskom, Ante Starčevića 7, 21260 Imotski,
2.
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove,
infrastrukturu i investicije, Bihaćka 1, 21000 Split,
3.
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje,
Bihaćka 1/III, Split,
4.
Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera
Boškovića 22, 21000 Split
5.
Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica
46, Split
6.
Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split
7.
Hrvatske šume, UŠP SPLIT, Ulica Kralja Zvonimira 35/3, Split
8.
Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb,
9.
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5,
10.
Općina Lovreć, Dr. F. Tuđmana 7, 21257 Lovreć
11.
Općina Podbablje, Drum 15, 21262 Kamenmost
12.
Općina Proložac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21 264 Proložac Donji
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