REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
O pći n s k i n a če ln i k
KLASA: 351-03/18-01/02
URBROJ: 2117/08-07-18-03
Srebreno, 03.rujna 2018.
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i
78/15), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš (Narodne novine, broj 03/17) te članka 48. Statuta Općine Župa dubrovačka
(Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, broj 08/09 i 06/13) Općinski načelnik Općine
Župa dubrovačka donosi:
ODLUKU O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PRO CJENE
UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
ŽUPA DUBROVAČKA
Članak 1.
Na temelju mišljenja nadležnog upravnog tijela u županiji ( Klasa: 351-01/18-01/92,
Urbroj: 2117/1-09/2-18-02), za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Župa
dubrovačka (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) potrebno je provesti Ocjenu o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
Donošenjem ove odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš za Izmjene i dopune Plana.
Izrada Izmjena i dopuna Plana započela je donošenjem Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Plana, Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka na 6. sjednici održanoj 21. svibnja 2018.
Članak 2.
Tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene iz točke I. ove Odluke je Općina Župa
dubrovačka, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, koji
taj postupak provodi u suradnji s Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko
– neretvanske županije.
Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Općina Župa dubrovačka, Jedinstveni upravni
odjel, Odsjek za zaštitu okoliša i prostorno uređenje.
Članak 3.
Prostorni plan uređenja Općine Župa dubrovačka donesen je 2008. godine (Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka 06/08, 08/12, 07/13, 09/17, 11/17 – pročišćeni Plan, 02/18-ispr.).
Razlozi Izmjene i dopune Plana određeni su člankom 4. Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Plana:
Članak 4.
Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna Plana određeni su čl. 7. Odluke o izradi
Izmjena i dopune Plana:
1. prenamjena zone ''Dubac-Dočine'' definirane kao zona izvan naselja za proizvodnu
namjenu - pretežito građevinarska (asfaltna baza) I4 u zonu izvan naselja poslovne
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namjene (pretežito uslužna K1, pretežito trgovačka K2, komunalno-servisna K3,
pretežito reciklažna K4, mješovito zone pretežito poslovne K5),
analiza potreba i mogućnosti za određivanje dodatnih zona sportsko-rekreacijske
namjene,
analiza i redefiniranje uvjeta gradnje svih vrsta građevina u odnosu na visinu, broj i
vrstu etaža, nagib terena te postojeću i planiranu prometnu mrežu,
analiza i redefiniranje uvjeta za gradnju objekata i infrastrukture unutar obuhvata
planiranih Urbanističkih planova uređenja,
detaljnije definiranje statusa postojećih lokalnih nerazvrstanih prometnica te
usklađivanje s prostornim ograničenjima i mogućnostima gradnje u odnosu na iste,
analiza mogućnosti i definiranje uvjeta za izgradnju objekata za obavljanje
poljoprivrednih, turističkih i ostalih gospodarskih djelatnosti u seoskom
domaćinstvu te objekata u funkciji poljoprivrede,
definiranje mogućnosti i vrsta sadržaja koje je moguće realizirati izvan
građevinskog područja naselja,
redefinirati uvjete za uspostavu reciklažnih dvorišta i ostale uvjete u smislu
usklađenja sa zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša te zbrinjavanja
otpada.

Članak 5.
Obuhvat Izmjena i dopuna Plana određen je člankom 5. Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Plana, a odnosi se na izmjene i dopune Odredbi za provođenje i kartografskih prikaza
Prostorog plana uređenja Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka 06/08, 08/12, 07/13, 09/17, 11/17 – pročišćeni Plan, 02/18 –ispr.).
Članak 6.
Radnje koje će se se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš, provode su sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj
80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš (Narodne novine, broj 03/17), Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj
80/13, 153/13, 78/15) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Izmjene i
dopune Plana donose i to sljedećim redosljedom provedbe:
1. Općiniski načelnik Općine Župa dubrovačka, sukladno odredbi iz članka 29. Uredbe
o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne
novine, broj 03/17), započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene za
Izmjene i dopune Plana.
2. Odsjek za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Općine Župa dubrovačka dužan je
pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima. U svrhu
pribavljanja mišljenja, Odsjek za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Općine Župa
dubrovačka dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene.
1. Zahtjev se dostavlja Dubrovačko – neretvanska županija, Upravni odjel za
komunalne poslove i zaštitu okoliša, koji u okviru postupka ocjene provodi
prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti
prirode (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15).
3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Izmjene i dopune
Plana iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na Izmjene i dopune Plana okoliš (Narodne novine, broj 03/17) tijela i/ili
osobe daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od
primitka zahtjeva dostavljaju Odsjeku za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
Općine Župa dubrovačka.
4. Ukoliko Odsjek za zaštitu okoliša i prostorno uređenje ocijeni potrebnim, osigurat
će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom koja je dostavila mišljenje iz točke 2.
ovog članka.

5. Ako Dubrovačko – neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i
zaštitu okoliša, ne isključi mogućnost negativnih utjecaja Izmjene i dopune Plana
na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće
mišljenje da je obavezna provedba Glavne ocjene, što znači da se obavezno provodi
i postupak strateške procjene.
6. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, Upravni
odsjek za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Općine Župa dubrovačka dužan je o
provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene pribaviti mišljenje
nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji (Upravni odjel za komunalne
poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko – neretvanske županije) pri čemu je dužan
dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.
7. Ako su u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune Plana imaju vjerojatno
značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene
koja sadrži osobito bitne razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene
sukladno kriterijima iz Prloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije,
plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17).
8. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune Plana nemaju vjerojatno
značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku
procjenu. U tom slučaju, odluka mora sadržavati osnovne podatke o planu i
obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku
procjenu sukladno kriterijima iz Prloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17).
9. O Odluci iz točke 8. Odsjek za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Općine Župa
dubrovačka informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine,
broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08).
Članak 7.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune
Plana prema ovoj Odluci sudjelovat će sljedeća tijela i osobe:
1. Dubrovačko – neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu
okoliša, Vukovarska 16, Dubrovnik
2. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije, Ulica dr. Ante Šercera
4, Dubrovnik
3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Dubrovniku, Restićeva ulica 7, 20000 Dubrovnik
4. Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana,
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv ''Dubrovačko primorje'', Vukovarska 8/I,
20000 Dubrovnik
5. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
6. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split, Šumarija Dubrovnik, Bosanka 49A, 20000
Dubrovnik
Članak 8.
U okviru Postupka obavijestit će se javnost i zainteresirana javnost sukladno članku 160.
Zakona i člancima 3. do 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08). Javnost će se
obavijestiti o pokretanju Postupka, uključivo i pokretanje postupka iz članka 7. ove Odluke
te o odluci donesenoj u Postupku prema članku 31. Uredbe.
Obavijesti iz stavka (1) ovog članka objavit će se sukladno članku 3. Uredbe, kako slijedi:
(a) na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka
(b) na oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka

Obavijest o pokretanju Postupka, uključivo i pokretanje postupk a iz članka 7. ove Odluke
te obavijest o odluci donesenoj u Postupku prema članku 31. Uredbe bit će objavljene na
mrežnim stranicama u trajanju od 30 dana od dana objave, a sukladno članku 4. Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Nadležno tijelo će u obavijesti iz prethodnih stavaka ovog članka pozvati javnost i
zainteresiranu javnost da dostavi mišljenja o Postupku u roku od 30 dana od dana objave
obavijesti na mrežnim stranicama i to na adresu Općina Župa dubrovačka, Odsjek za
zaštitu okoliša i prostorno uređenje, Vukovarska 48, 20207 Mlini.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj
stranici Općine Župa dubrovačka.
Općinski načelnik
Silvio Nardelli

