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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  
za dane 23. listopada 2018. godine i 24. listopada 2018. godine  

 

Članak 1. 

Općina Podgora tijekom listopada 2018. godine u suradnji s TZ Podgora 
organizira sajam domaćih proizvoda na lokaciji plato ispred hotela Medora Auri. 

 

Članak 2. 

U povodu održavanja događanja "Sajam domaćih proizvoda" u Podgori u 2018. godini  
proglašavaju se sajamski dani za mjesto Podgoru za dane 23. listopada 2018. godine i 24. 
listopada 2018. godine. 

 

Članak 3. 

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

KLASA:      023-06/18-01/45 

URBROJ:    2147/05-01/01-18-1 

U Podgori:   22. listopada 2018. god. 

 

                                                                                                                NAČELNIK: 

                                                                                                                   Ante Miličić, v.r. 
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Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 

78/15 i 12/18) i članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana 
i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i čl. 46. Statuta Općine Podgora 
(„Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora br. 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18) nakon 
provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene Plana gospodarenja otpadom 
Općine Podgora za razdoblje 2017.-2022. Općinski načelnik Općine Podgora donosi 
 

 

O D L U K U 

da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja 
otpadom Općine Podgora za razdoblje 2017.-2022.g. 

 

 

Članak 1. 
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden je temeljem 
mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu 
okoliša  Splitsko-dalmatinske županije od 14. ožujka 2018. (KLASA: 351-02/18-

03/0046, URBROJ: 2181/1-10/07-18-2). 

 

Člank 2. 
Pravna osnova za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora  

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora je 
članak 28. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

93/13 i 73/17) i  donošenje Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 

2017.-2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17) sa kojim Plan gospodarenja otpadom 

jedinice lokalne samouprave mora biti usklađen. 
 

 

Razlozi za donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora    
Općina Podgora obvezna je donijeti Plan gospodarenja otpadom sukladno članku stavku 
5. članka 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgora mora biti usklađen sa Planom gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. 

 

 

Članak 3. 
Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora je Jedinstveni upravni odjel 
Općine Podgora. Izrađivač predmetnog Plana je ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita. 
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Ciljevi i programska polazišta izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora  
Ciljevi i programska polazišta Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora preuzeti su 
iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.g. Ciljevi 

koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. Godinu: 
- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom, 

- unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,  

- unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom,  

- sanirati lokacije onečišćene otpadom,  
- kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti, 

- unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom,  

- provoditi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. što 
posebice uključuje projekte određene Popisom projekata važnih za provedbu navedenog 
Plana. 

 

Članak 4. 
Za predmetni Plan gospodarenja otpadom zatražena je Prethodna ocjena prihvatljivosti za 
ekološku mrežu od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu 
i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije koji je nakon provedenog postupka 
utvrdio da je Plan gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje 2017.-2022. 

prihvatljiv za ekološku mrežu te da za isti nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene 
prihvatljivosti za ekološku mrežu (Obvezujuće mišljenje, KLASA: 351-01/18-01/0746,  

URBROJ: 2181/1-10/06-18-4 od 18. rujna 2018. ). 

 

Članak 5. 
U provedenom postupku u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš 
predmetnog Plana gospodarenja otpadom, 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 gospodarstvo, EU fondove i 
poljoprivredu, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split, 
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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 

10. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb, 
11. Hrvatske šume d.o.o. Ul. kralja Zvonimira 35/3, 21000, Split 

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

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

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

15. Općina Tučep, Kraj 39a, 21 325 Tučepi, 
16. Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac, 
17. Grad Vrgorac, Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac  

 

Unutar propisanog roka (30 dana) zaprimljena su sljedeća mišljenja:  
- Hrvatske ceste d.o.o., Odjel za razvoj i strateško planiranje, Odjel za studijski 

pripremu i zaštitu okoliša, mišljenje od 14. svibnja 2018. (KLASA: 351-01/2018-

1/7, URBROJ: 345-222/608-2018/2-AB) u kojem je navedeno da strateška 
procjena utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora nije 
potrebna; 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor 

upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, mišljenje od 14. 
svibnja 2018. (Br: 511-12-21-1515/2-2018-F.M.) u kojem je u bitnom navedeno 

da je potrebno pridržavati se propisa protupožarne zaštite te tehničkih i 
organizacijskih mjera Procjene ugroženosti Općine Podgora; 

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

15. svibnja 2018. (KLASA: 351-03/18-01/0000285, URBROJ: 374-24-3-18-2) u 

kojem je navedeno u bitnom da nije potrebno provesti postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš.  

 

Rezultat provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene je, da za Plan 

gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje 2017.-2022.g. nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.  
 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja 
na okoliš za predmetni Plan gospodarenja otpadom donesena je na temelju procjene 

mogućih značajnih utjecaja kao i na temelju pribavljenih mišljenja nadležnih tijela.  
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Članak 6. 
Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu:  
 

1. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu Okoliša 
Splitsko-dalmatinske županije, nakon provedenog postupka prethodne ocjene 
prihvatljivosti predmetnog Plana za Ekološku mrežu Obvezujućim mišljenjem 
KLASA: 351-01/18-01/0746, URBROJ: 2181/1-10/06-18-4 od 18.09.2018. u 

kojem je izrečeno mišljenje da je Plan gospodarenja otpadom Općine Podgora za 
razdoblje 2017. -2022. prihvatljiv za ekološku mrežu, te da za isti nije potrebno 
provesti postupak Glavne ocjeneNadležna javnopravna tijela dostavila su 
mišljenja temeljem kojih nije potrebno provesti postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš,  

2. Obzirom na vrstu, veličinu i operativne uvjete te vrstu alociranja izvora zahvata i 
drugih aktivnosti za provedbu Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora nije 
potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš jer planirane 
aktivnosti neće prouzročiti značajan negativan utjecaj na okoliš,  

3. Obzirom na druge strategije, planove i programe, a posebno na državni Plan 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. za koji je 

provedena strateška procjena utjecaja na okoliš, predmetni Plan gospodarenja 
otpadom usklađen je sa istima te nema osnove za provedbu postupka strateške 
procjene utjecaja na okoliš,  

4. Mogući utjecaji će biti privremenog karaktera i manjeg značaja.  
 

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“, službeno 
glasilo Općine Podgora. 
 

KLASA: 351-02/18-01/13 

URBROJ: 2147/05-01/01-18-6 

Podgora, 24. listopada 2018. godine 

                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK   
              Ante Miličić, v.r. 
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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 
 


