Na temelju članka 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), Načelnica općine Bol dana 24. listopada
2022. godine donosi
ODULKU
o informiranju javnosti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za:
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi
II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Bol,
I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Murvica
Urbanistički plan uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Mijene”,
Urbanistički plan uređenja pretežno reciklažne zone K4
I.
Odluka o započinjanju i provođenju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš donesena je
dana 18. listopada 2022. godine te je objavljena na službenim internetskim stranicama Općine
Bol.
Sastavni dio ove informacije je i odluka u kojoj su određeni ciljevi i programska polazišta,
radnje i redoslijed koji će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja plana na okoliš, te
pospi tijela koja sudjeluju u postupku strateške procjene.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnoj stranici općine Bol.
Klasa:350-01/22-01/2
Ur.broj:2181-18/22-02/21
Bol, 24. listopada 2022.

Načelnica općine Bol
Katarina Marčić mag. oec.

Prilozi:
Prilog 1: Radnje i redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja
Plana na okoliš
Prilog 2: Popis tijela koja sudjeluju u postupku strateške procjene

PRILOG 1
Radnje i redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja Plana
na okoliš:
1. Upravni odjel započinje postupak u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke sukladno
članku 5. Uredbe.
2. U postupku određivanja sadržaja Strateške studije Upravni odjel će, uzimajući u obzir
obavezni sadržaj određen Uredbom, od tijela određenih posebnim propisima, a u svezi
područja iz djelokruga toga tijela, tijela regionalnih samouprava pribaviti mišljenja o
sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji. O
navedenom će Upravni odjel osigurati informiranje javnosti sukladno Zakonu i Uredbi
o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite
okoliša ("Narodne novine", br. 64/08).
3. U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog
sadržaja Strateške studije, u tijeku roka za dostavu mišljenja, Upravni odjel će
koordinirati i provesti raspravu, a po potrebi i više rasprava s predstavnicima tijela i
osoba od kojih je zatraženo mišljenje.
4. U suradnji sa izrađivačima Plana i Ovlaštenikom, razmotrit će se mišljenja, primjedbe i
prijedlozi te utvrditi konačni sadržaj Strateške studije i donijeti Odluka o sadržaju
strateške studije.
5. Načelnik Općine Bol najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o sadržaju
strateške studije imenuje povjerenstvo za stratešku procjenu.
6. Nakon što pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
(Ovlaštenik) izradi Stratešku studiju, a nositelj izrade Plana izradi nacrt prijedloga
Plana, Upravni odjel će u roku od 8 dana od dana primitka Strateške studije od
ovlaštenika dostaviti Stratešku studiju i nacrt prijedloga Plana povjerenstvu
7. Povjerenstvo donosi mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Strateške studije
sukladno članku 20. Uredbe.
8. Upravni odjel donosi Odluku o upućivanju Strateške studije i nacrta Plana na javnu
raspravu te istodobno isto dostavlja na mišljenje tijelima i osobama sukladno Zakonu i
Uredbi. O Odluci se informira javnost sukladno Zakonu i već navedenoj Uredbi o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
9. Nakon provedene javne rasprave te po očitovanju ovlaštenika o mišljenjima,
primjedbama i prijedlozima iz javne rasprave, a prije upućivanja konačnog prijedloga
Plana u postupak donošenja, Upravni odjel će pribaviti mišljenje tijela nadležnog za
poslove zaštite okoliša o provedenoj strateškoj procjeni Plana.
10. Nakon donošenja Plana, Upravni odjel donosi Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni.
O navedenom Izvješću i donesenom Planu, Upravni odjel informira javnost, tijela i/ili
osobe određena posebnim propisima, tijela jedinice regionalne samouprave i druga tijela
koja su sudjelovala u postupku strateške procjene.

PRILOG 2
Popis tijela koja sudjeluju u postupku strateške procjene
1. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje,
Bihaćka 1/III, Split
2. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne
poslove, infrastrukturu i investicije, Bihaćka 1, Split
3. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije,
Bihaćka 1, Split,
4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Splitsko dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterna 10, Split
5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Splitu, Porinova bb, Split,
6. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Split, Obala
Lazareta 1, Split
7. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova
civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, Split,
8. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split, Odjel za zaštitu i
spašavanje, Moliških Hrvata 1,
9. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektrodalmacija,
Služba za razvoj i investicije, Poljička cesta 73, Split,
10. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektrodalmacija,
Pogon Brač, Put Vrila 7, Supetar,
11. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica
kneza Ljudevita Posavskog 5, Split
12. Vodovod Brač d.o.o., Mladena Vodanovića 23, Supetar,
13. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska
35, Split.
14. Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, Split,
15. Županijska uprava za ceste, Ruđera Boškovića 22, Split,
16. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Ispostava Split, Ruđera Boškovića 22, Split,
17. HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,

