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Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13,
78/15 i 12/18, u daljnjem tekstu Zakon) i članaka 10. i 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17, u daljnjem tekstu Uredba)
i članka 46. Statuta Općine Marina („Službeni Glasnik Općine Marina“, br. 05/18) Općinski
načelnik Općine Marina donosi
ODLUKU
o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja
obalnog pojasa u naselju Poljica

I. Opće odredbe
Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš Urbanističkog plana
uređenja (dalje u tekstu UPU) obalnog pojasa u naselju Poljica. Postupak strateške procjene
započeo je Odlukom o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (KLASA:
351-02/18-20/10, URBROJ: 2184/02-03/01-18-1 od 27. lipnja 2018.) nakon čega je proveden
postupak određivanja sadržaja strateške studije na način određen čl. 8. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.
Temeljem provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu,
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Rješenje da je planirani UPU uređenja
obalnog pojasa u naselju Poljica prihvatljiv za ekološku mrežu (KLASA: UP/I-612-07/1871/100, URBROJ: 517-07-2-2-18-4 od 15. svibnja 2018.).
II. Programska polazišta, obuhvat i ciljevi UPU uređenja obalnog pojasa u naselju
Poljica
Pravna osnova izrade i donošenja predmetnog Plana zasniva se na Zakonu o prostornom
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), Prostornom planu uređenja Splitskodalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 1/03, 8/04, 5/05,
5/06, 13/07 i 09/13) i Prostornom planu uređenja Općine Marina („Službeni glasnik Općine
Marina“ broj 05/02, 07/07, 02/12 i 03/15).
Razlog za izradu UPU uređenja obalnog pojasa u naselju Poljica su propisivanje uvjeta
provedbe svih zahvata u prostoru unutar obuhvata.
Ciljevi i programska polazišta predmetnog UPU-a su omogućavanje rekonstrukcije postojećih
i gradnja novih građevina unutar područja obuhvata.
Obuhvat predmetnog Plana obuhvaća cijeli obalni pojas naselja Poljica u Općini Marina.
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III. Konačno utvrđen sadržaj studije strateške procjene utjecaja na okoliš UPU
uređenja obalnog pojasa u naselju Poljica
Strateška studija sadrži:
- kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva predmetnog UPU-a i odnosa s drugim
odgovarajućim strategijama, planovima i programima,
- podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez predmetnog UPU-a,
- okolišne značajke područja na koja provedba predmetnog UPU-a može značajno
utjecati,
- postojeće okolišne probleme koji su važni za predmetni UPU, posebno uključujući one
koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice područja određena
u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode
- ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i
sporazuma, koji se odnose na strategiju, plan odnosno program, te način na koji su ti
ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade predmetnog UPU-a,
- vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne,
srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš,
uključujući bioraznolikost, stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak, klimu,
materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove
međuodnose,
- mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja i ublažavanja
nepovoljnih utjecaja provedbe predmetnog UPU-a na okoliš,
- kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih razumnih alternativa, obrazloženje
najprihvatljivije razumne alternative predmetnog UPU-a na okoliš uključujući i naznaku
razmatranih razumnih alternativi i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće
(primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju
potrebnih podataka
- opis predviđenih mjera praćenja,
- ne-tehnički sažetak podataka.
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IV. Popis i mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su sudjelovala
u postupku određivanja sadržaja studije strateške procjene UPU uređenja obalnog
pojasa u naselju Poljica

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
Porinova 1, 21000 Split
2. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
3. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije,
Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
4. Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata
2/IV, 21000 Split
5. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske
županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
6. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije,
Domovinskog rata 2, 21000 Split
7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, p.p.
475, 21000 Split
8. Hrvatske šume, UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split
9. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera
Boškovića 22, 21000 Split
10. Hrvatske ceste, Ruđera Boškovića 22, Split
11. HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza
Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
12. MUP – Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova
civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split
13. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica
46, Split
14. Marinski komunalac d.o.o., Ante Rudana 47, 21222 Marina,
15. Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik
16. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Biokovska 3, 21 000 Split
17. Grad Trogir, Trg Ivana Pavla II/1, 21220 Trogir
18. Općina Seget, Trg Hrvatskog Viteza Špiro Ševo Frzelin 1, 21 218 Seget Donji
19. Općina Rogoznica, Obala Hrvatske Mornarice bb, 22203 Rogoznica
20. Grad Šibenik, Trg Palih Branitelja Domovinskog Rata 1, 22000 Šibenik
U vremenu trajanja roka za dostavu mišljenja i prijedloga za sadržaj strateške studije, mišljenja
i prijedloge o sadržaju strateške studije dostavljena su mišljenja javnopravnih tijela o sadržaju
strateške studije kako slijedi:
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1. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Split, Odjel za ekologiju, mišljenje od
30. srpnja 2018. (URBROJ: ST-06-17-LV-3388/07), u kojem je u bitnom navedeno da
ukoliko predmetni plan obuhvaća i područje šumskog zemljišta, strateška studija bi
trebala uključiti moguće utjecaje plana na šume i šumsko zemljište te mjere zaštite
okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja, ublažavanja i kompenzacije
nepovoljnih utjecaja provedbe plana na šume i šumska zemljišta kojim gospodare
Hrvatske šume d.o.o.,
2. Ministarstvo unutarnji poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor
upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, mišljenje od 02.
kolovoza 2018. (broj: 511-12-21-8755/2-2018-A.J.) u kojem je u bitnom navedeno da
su svi zahtjevi definirani u posebnim uvjetima koji su izdani za potrebe predmetnog
plana (zahtjevi se uglavnom odnose na uvažavanje propisa protupožarne zaštite
prilikom planiranja),
3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Trogiru, mišljenje od 09. kolovoza 2018. (KLASA: 612-08/18-10/0025, URBROJ: 53204-02-16/3-18-4) u kojem je u bitnom navedeno da je potrebno prilikom izgradnje
provesti podmorska arheološka istraživanja, arheološki nadzor te su dostavljeni podaci
o zaštićenim kulturnim dobrima,
4. Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, mišljenje od 10.
kolovoza 2018. (KLASA: 030-02/18-01/0052,URBROJ: 2181-06/03-18-0002) u kojem
je u bitnom navedeno da predmetni UPU treba biti usklađen s Pravilnikom o
gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevine i posebnoj upotrebi
pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“ broj 110/17).

V. Informiranje javnosti
U svrhu informiranja javnosti, informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške
studije objavljena je na internetskim stranicama Općine Marina (www.marina.hr ) od 28.
lipnja 2018. do 28. srpnja 2018.
U okviru postupka određivanja sadržaja strateške studije, sukladno st. 4 čl. 9. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, održane su konzultacije o
sadržaju strateške studije dana 01. kolovoza 2018. u 09,00 sati u prostorijama Općine Marina,
Ante Rudana 47, Marina o čemu je i sačinjen zapisnik.
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VI. Podaci o izrađivaču UPU uređenja obalnog pojasa u naselju Poljica
Izrađivač predmetnog UPU-a je ovlaštena tvrtka ARHEO d.o.o. iz Zagreba.
VII. Izrađivač strateške studije
Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Pravilniku o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim
osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 57/10),
stratešku studiju izraditi će pravna osoba koja ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i
energetike za obavljanje stručnih poslova zašite okoliša i to poslova izrade studije o značajnom
utjecaju strategije, plana i programa na okoliš.
VIII. Objava Odluke o sadržaju Strateške studije
Ova Odluka o sadržaju strateške studije se, sukladno st.1. čl. 160. Zakona o zaštiti okoliša i st.
2. čl. 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš te čl. 5
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj
64/08) objavljuje u Službenom Glasniku Općine Marina i na internetskim stranicama
www.marina.hr. u svrhu informiranja javnosti.
IX. Stupanje na snagu
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 351-02/18-20/10
UR.BROJ: 2184/02-03/01-18-10
Marina, 11.09.2018. godine
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