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Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 

12/18 i 118/18), članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik“, službeno glasilo 

Općine Podgora br. 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18), Općinski načelnik Općine Podgora donosi 

 

O D L U K U  

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Podgora 

 

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 Podgora.  

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnih ID PPU provodi Jedinstveni 

upravni odjel Općine Podgora temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu 

infrastrukturu i zaštitu okoliša  Splitsko-dalmatinske županije od 20. ožujka 2019. (KLASA: 351-02/19-

03/0024, URBROJ: 2181/1-10/14-19-0002).  

 

Članak 2. 

Pravna osnova za izradu IDPPU Općine Podgora 

Pravna osnova za izradu predmetnog UPU-a su članci 86. do 113. Zakona o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), 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), Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne 

novine“ broj 115/15) i ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja te posebni propisi.  

 

Razlozi za izradu IDPPU Općine Podgora 

Općina Podgora je zaprimila zahtjeve (prijedloge) za izmjene i dopune važećeg Prostornog plana 

uređenja. Osnovni razlozi za pristupanje izradi IDPPU odnose se na izmjenu i dopunu Odredbi za 

provođenje:  

- članka 22; revidiranje katnosti i po potrebi ostalih lokacijskih uvjeta za gradnju stambenih i stambeno-

poslovnih građevina na ravnom i kosom terenu,  

- članka 26; revidiranje maksimalne visine objekta (građevine), 

- članka 27; revidiranje udaljenosti od susjedne građevinske čestice u neizgrađenom građevinskom 

području,  

- članka 58; revidiranje katnosti i po potrebi ostalih lokacijskih uvjeta za gradnju planiranih ugostiteljsko 

turističkih građevina (zona T-1 i T-2),  

- usklađivanje s posebnim zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela.  

 

 

Ciljevi i programska polazišta izrade IDPPU Općine Podgora  

Ciljevi i programska polazišta predmetnih IDPPU  obuhvaćaju usklađenje lokacijskih uvjeta u svrhu 

prilagodbe konfiguraciji terena i uklapanja u izgrađene naseljske strukture.  
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Članak 3. 

Nositelj izrade predmetnih IDPPU Općine Podgora je Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora. Izrađivač 

predmetnog UPU-a  je ovlaštena tvrtka Urbos d.o.o. iz Splita.  

 

Obuhvat  IDPPU Općine Podgora 

Obuhvat predmetnih IDPPU je administrativno područje Općine Podgora.    

 

Članak 4. 

Radnje koje će se provesti u 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), 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. 

Mišljenje je li za IDPPU Općine Podgora potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti plana 

na ekološku mrežu, a u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ishoditi će se 

prema Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13, 15/18 i 14/19). 

 

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 Podgora 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 „Glasniku“, službenom glasilu Općine 

Podgora. 

 

 

KLASA:    022-06/19-01/17 

URBROJ:  2147/05-01/01-19-1 

Podgora,    13. lipnja 2019. god. 

                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                       

               Ante Miličić, v.r. 
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Na temelju članka 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 85/15 i 

121/16), članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br.: 

5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18 ) te pismenog zahtjeva TZ Podgora (OIB: 82584566374) sa 

sjedištem u Podgori, A. K. Miošića 2, donosi:  

 

O D L U K U 

 

o održavanju sajmova, manifestacija i prigodnih priredbi na području mjesta Podgora  

tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2019. godine  

 

Članak 1. 

Općina Podgora tijekom ljeta 2019. godine u suradnji s TZ Podgora organizira sajam 

domaćih proizvoda na lokaciji plato ispred hotela Medora Auri. 

 

Članak 2. 

U povodu održavanja događanja "ETNO EKO SAJMA" u Podgori u 2019. godini  proglašavaju 

se sajamski dani za mjesto Podgoru za dane 25. lipnja 2019. godine, 3. srpnja 2019. godine, 8. 

srpnja 2019. godine, 24. srpnja 2019. godine, 7. kolovoza 2019. godine i 21. kolovoza 2019. 

godine. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Glasniku», službenom glasilu 

Općine Podgora. 

 

KLASA:      023-06/19-01/24 

URBROJ:    2147/05-01/01-19-1 

U Podgori:   24. lipnja 2019. god.                OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                Ante Miličić, v.r. 
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Na temelju članka 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 85/15, 

121/16, 99/18 i 25/19), članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine 

Podgora br.: 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18) te pismenog zahtjeva direktora Turističke zajednice 

mjesta Igrane, Vjekoslava Bakalića, općinski Načelnik Općine Podgora dana 3. srpnja 2019. 

godine donosi:  

O D L U K U 

o održavanju sajmova, manifestacija i prigodnih priredbi na području mjesta Igrane  

za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Općina Podgora u promidžbeno turističke svrhe tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna 

2019. godine na području Općine Podgora u suradnji s Turističkim zajednicama organizira 

događanja kao što su sajmovi, manifestacije i prigodne priredbe. 

Članak 2. 

U povodu održavanja zabavnog i kulturnog ljeta u Igranima u 2019. godini te manifestacija u 

sklopu navedenog proglašavaju se sajamski dani za mjesto Igrane: 

10. srpnja – Nastup klape i sajam domaćih proizvoda 

15. srpnja – Ribarska večer 

22. srpnja -  Ribarska večer 

31. srpnja – Noć kralja Arthura 

5. kolovoza – Dan domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja 

14. kolovoza – Nastup klape i sajam domaćih proizvoda 

19. kolovoza – Ribarska večer 

2. rujna – Ribarska večer 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Glasniku», službenom glasilu 

Općine Podgora. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

                            Ante Miličić, v.r. 

KLASA: 610-01/19-01/4 

URBROJ: 2147/05-01/01-19-2 

Podgora, 3. srpnja 2019. godine 
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Na temelju članka 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 85/15, 

121/16, 99/18 i 25/19), članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine 

Podgora br.: 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18) te pismenog zahtjeva TZ Podgora (OIB: 82584566374) 

sa sjedištem u Podgori, A. K. Miošića 2, općinski Načelnik Općine Podgora dana 18. srpnja 

2019. godine donosi:  

O D L U K U 

o održavanju sajmova, manifestacija i prigodnih priredbi na području mjesta Podgora  

za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Općina Podgora u promidžbeno turističke svrhe tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna 

2019. godine na području Općine Podgora u suradnji s Turističkim zajednicama organizira 

događanja kao što su sajmovi, manifestacije i prigodne priredbe. 

Članak 2. 

U povodu održavanja događanja - braniteljskog sajma "Samo Hrvatsko" u Podgori u 

2019. godini  proglašavaju se sajamski dani za mjesto Podgoru u razdoblju od 31. srpnja 2019. do 

3. kolovoza 2019. godine. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Glasniku», službenom 

glasilu Općine Podgora. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

                             Ante Miličić, v.r. 

KLASA: 610-01/19-01/5 

URBROJ: 2147/05-01/01-19-2 

Podgora, 18. srpnja 2019. godine 
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Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 15/13, 

78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana 

i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i članka 46. Statuta Općine Podgora 

(„Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora br. 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18), Općinski načelnik 

Općine Podgora donosi  

 

O D L U K U 

da za Urbanistički plana uređenja „Živogošće-Blato“  

nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš 

 

I. 

Temeljem Mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu 

okoliša  Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 351-02/18-03/0129, URBROJ: 2181/1-10/14-

18-0002 od 31. prosinca 2018.) za Urbanistički plan uređenja (dalje u tekstu UPU) „Živogošće-

Blato“ bilo je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.  

 

Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveo je Jedinstveni upravni 

odjel Općine Podgora u suradnji sa Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu 

infrastrukturu i zaštitu okoliša  Splitsko-dalmatinske županije. 

 

II. 

Pravna osnova za izradu UPU naselja „Živogošće-Blato“ 

Pravna osnova za izradu predmetnog UPU-a su članci 85. do 113. Zakona o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), 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).  

 

Razlozi za izradu UPU naselja „Živogošće-Blato“ 

Prostornim planom uređenja Općine Podgora („Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora broj 

4/07, 1/10, 7/13, 7/14, 13/15, 8/16 i 6/17) određena je obveza donošenja Urbanističkog plana 

uređenja urbane sanacije naselja Živogošće-Blato.  

Urbanu sanaciju čini skup planskih mjera i uvjeta kojima se poboljšava karakter izgrađenih 

područja unaprjeđenjem uređenja javnih i prometnih površina, oblikovanja građevina i ostalih 

planskih mjera koje doprinose kvalitetnijem životu u naselju.  

 

Ciljevi i programska polazišta izrade UPU naselja „Živogošće-Blato“ 

Ciljevi i programska polazišta predmetnog UPU-a su:  

- osigurati komunalno i infrastrukturno opremanje područja naselja mješovite, pretežito stambene 

namjene,  

- uređenje poslovne zone,  
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- uređenje dijela sportske luke,  

- uređenje obale za rekreaciju i kupanje (plaže),  

- uređenje ostalih površina. 

 

Obuhvat  UPU naselja „Živogošće-Blato“ 

Obuhvat predmetnog UPU-a određen je Prostornim planom uređenja Općine Podgora.    

 

III. 

Nositelj izrade predmetnog UPU-a je Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora. Izrađivač 

predmetnog UPU-a  je ovlaštena tvrtka Urbos d.o.o. iz Splita. 

IV. 

U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetni  UPU 

proveden je postupak Prethodne ocjena prihvatljivosti za Ekološku mrežu te je Upravni odjel za 

komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije 

donio Obvezujuće mišljenje (KLASA: 351-02/19-02/0035, URBROJ: 2181/1-10/06-19-2 od 03. 

travnja 2019.) da su predmetni UPU prihvatljiv za Ekološku mrežu RH i za iste nije potrebno 

provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.  

 

V. 

U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, u cilju utvrđivanja vjerojatno 

značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel Općine  Podgora zatražio je mišljenja 

tijela i osoba određenih posebnim propisima:  

 

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu       

za područje Splitsko-dalmatinske županije, Porinova bb, 21300 Split, 

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, 

inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split, 

3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu       

infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, 21000 Split, 

4. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje,  

Bihaćka 1/III, Split, 

5. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo, Domovinskog rata 

2/IV, 21000 Split, 

6. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 

22, 21000 Split 

7. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, 

Split  

8. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 

9. UŠP SPLIT- Hrvatske šume d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 35/3, Split 
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10. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb, 

11. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5 

12. Podgora Čistoća d.o.o., Ruđera Boškovića 20, 21327 Podgora  

13. Vodovod d.o.o., Obala Kralja Tomislava 16/1, 21300 Makarska 

14. Općina Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi, 

15. Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21 330 Gradac, 

16. Grad Vrgorac, Tina Ujevića 8, 21276, Vrgorac  

 

Unutar Zakonom propisanog roka (30 dana) zaprimljena su sljedeća mišljenja (8):  

 

- Općina Gradac, Općinski načelnik, mišljenje od 03. travnja 2019. (KLASA: 022-05/19-

03/230, URBROJ: 2147-04/19-03) u kojem je u bitnom navedeno da nije potrebno 

provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;  

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, mišljenje od 10. 

travnja 2019. (KLASA: 351-03/19-01/0000086, URBROJ: 374-24-1-19-2) u kojem je u 

bitnom navedeno da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;  

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Splitsko-

dalmatinska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, 

mišljenje od 08. travnja 2019. (BROJ: 511-12-21-3876/2-2019.-H.D.) u kojem je u 

bitnom navedeno da je za predmetni UPU ovo Tijelo dostavilo Posebne uvjete od 08. 

veljače 2018. (BROJ: 511-12-21-1971/2-2018), nije potrebno provesti postupak strateške 

procjene utjecaja na okoliš;  

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, 

mišljenje od 05. travnja 2019. (KLASA: 612-08/19-01/1037, URBROJ: 532-04-02-15/14-

19) u kojem je u bitnom navedeno da izrada predmetnog UPU-a neće imati utjecaj na 

kulturna dobra;  

- Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, mišljenje od 16. 

travnja 2019. (KLASA: 350-02/19-02/0038, URBROJ: 2181/1-06/03-19-0002) u kojem je 

u bitnom navedeno da se potrebno pridržavati Pravilnika o gospodarskom korištenju, 

korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području 

Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 

110/17); 

- Hrvatske šume d.o.o., mišljenje od 24. travnja 2019. (KLASA: ST/19-01/912, URBROJ: 

15-00-06/03-19-03) u kojem je u bitnom navedeno da nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na okoliš;  

- Općina Zagvozd, Općinski načelnik, mišljenje od 26. travnja 2019. (KLASA: 350-03/19-

01/50, URBROJ: 2129/06-02-19-02) u kojem je u bitnom navedeno da nije potrebno 

provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;  
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- Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-

dalmatinske županije, mišljenje od 02. svibnja 2019. (KLASA: 351-02/19-02/0041, 

URBROJ: 2181/1-10/14-19-0002) u kojem je u bitnom navedeno da predmetni UPU 

može imati značajniji utjecaja na sastavnice okoliša te da je za isti potrebno provesti 

postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.  

 

Uzimajući u obzir sva pristigla mišljenja, Općinski načelnik Općine Podgora donio je mišljenje 

da za predmetni UPU „Živogošće-Blato“ nije potrebno provesti postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

 

VI. 

Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu:  

 

1. Obuhvat predmetnog UPU-a je manje područje u općini Podgora koje je većim dijelom 

izgrađeno te je izvan ekološke mreže;  

2. Većina javnopravih tijela (7) dostavila su mišljenja temeljem kojih nije potrebno provesti 

stratešku procjenu utjecaja na okoliš; 

3. Zahvati planirani predmetnim UPU-om neće se sufinancirati iz sredstava Europske unije;  

4. Sagledan je mogući utjecaj predmetnog UPU-a na sastavnice okoliša te se, sa obzirom na 

navedene razloge izrade smatra da su potencijalni štetni utjecaji minimalni za stanje u 

prostoru. Uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša prilikom realizacije planiranih 

ciljeva izrade UPU-a ne očekuju su značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša.  

5. Za zahvate u obuhvatu predmetnog UPU-a provesti će se propisani postupci zaštite 

okoliša sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 

64/13 i 3/17).  

VII. 

Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-

dalmatinske županije donio je mišljenje 22. srpnja 2019. (KLASA: 351-02/19-03/0039, 

URBROJ: 2181/1-10/14-19-0003) u kojem je navedeno da je Općina Podgora postupak ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Živogošće – 

Blato provela sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 

153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 

na okoliš (“Narodne novine” broj 03/17). 

 

VIII. 

Općina Podgora dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 

(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o 

informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 

(“Narodne novine” broj 64/08). 
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IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasnik-u“, službeno glasilo 

Općine Podgora.  

 

                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                       OPĆINE PODGORA 

                                Ante Miličić, v.r. 

            KLASA:351-03/19-01/2 

            URBROJ:2147/05-01/01-19-17 

            Podgora, 26. srpnja 2019. godine 
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Izdavač: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora 

Urednik: Marijan Knezović, dipl. oec., tajnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora  

Telefon: 021/603-952 


