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Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti 

okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 

78/15 i 12/18), članka 31., stavak 4. Uredbe o 

strateškoj procjene utjecaja plana i programa na 

okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i članka 47. 

Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo 

Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13 i 5/14), a nakon 

provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš Gradonačelnik Grada 

Vrgorca dana 29. svibnja 2018. godine donosi  

 

ODLUKU 
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti 

stratešku procjenu utjecaja na okoliš 
za Izmjene i dopune Urbanističkog plana 

uređenja sjevernog dijela Vrgorca 
 

I. 

Gradonačelnik Grada Vrgorca donio je Odluku o 

započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš za izradu Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog 

dijela Vrgorca (KLASA:351-03/17-01/07, 

URBROJ:2195/01-08-04/16-18-3 od 23. siječnja 

2018. godine) prema kojoj je Jedinstveni upravni 

odjel Grada Vrgorca proveo postupak Ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena 

i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog 

dijela Vrgorca. 

(2) U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene 

utvrđeno je da Izmjene i dopune Urbanističkog plana 

uređenja sjevernog dijela Vrgorca neće imati 

vjerojatan značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega 

se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš. 

II. 

(1) Razlozi za izradu predmetnog plana utvrđeni su 

u Odluci o izradi Izmjena i dopuna Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela 

Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, 

broj 21/17). 

(2) U članku 3. Odluke o izradi Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela 

Vrgorca navedeni su slijedeći razlozi za donošenje 

predmetnih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja sjevernog dijela Vrgorca: 

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

sjevernog dijela Vrgorca inicirana je od strane Grada 

Vrgorca, a definirat će se: korekcija granice obuhvata 

na sjevernom dijelu uz postojeću županijsku 

prometnicu (sukladno idejnom rješenju), 

prenamjena zelene površine smještene uz 

županijsku prometnicu u cilju uređenja parkirališnih 

površina, prenamjena parkirališne površine u cilju 

uređenja zelenih površina i definiranje pješačko 

kolničke infrastrukture oko postojećeg gradskog 

groblja. 

III. 

(1) U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja 

na okoliš, Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca 

sukladno članku 29. Uredbe o strateškoj procjeni 

utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 

(„Narodne novine“, broj 3/17) zatražilo je mišljenje 

tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom 

navedenih u Prilogu 1. ove Odluke. Od 11 

javnopravnih tijela, u ostavljenom roku od 30 dana 

od dana primitka zahtjeva za davanje mišljenja, 

očitovalo se njih 5 i to na način kako je navedeno u 

tablici koja slijedi: 

 

Javnopravno 
tijelo 

KLASA/ 

URBROJ 

/datum 

Mišljenje 

Hrvatski operator 
prijenosnog 
sustava d.o.o. 
Sektor za razvoj, 
investicije i 
izgradnju 

Broj: 32-
1063/2018.
SC  
od 28. 
veljače 
2018. 

Ne postoji 
potrebna za 
strateškom 
procjenom 
utjecaja na 
okoliš 

Ministarstvo 
kulture 
Uprava za zaštitu 
kulturne baštine 
Konzervatorski 
odjel u Imotskom 

KLASA:612-
08/18-
10/0055 
URBROJ:532
-04-02-
18/18-04 
od 02. 
ožujka 
2018. 

Nema posebnih 
zahtjeva i 
uvjeta za 
provedbu 
postupaka 
strateške 
procjene 
utjecaja na 
okoliš 

Hrvatske ceste 
d.o.o.  
za upravljane, 
građenje i 
održavanje 
državnih cesta  

KLASA:350-
02/17-
1/155 
URBROJ:345
-211/517-
2018/5-TZ  
od 07. 
ožujka 
2018. 

Nije potrebno 
provoditi 
stratešku 
procjenu 
utjecaja na 
okoliš 

Ministarstva 
unutarnjih 
poslova 
PU Splitsko-
dalmatinska 

Broj:511-
12-21-
2806/2-
2018.-F.M.  

Nije potrebno 
provesti 
postupak 
izrade 
strateške 
procjene 
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Sektor upravnih i 
inspekcijskih 
poslova 
Inspektorat 
unutarnjih 
poslova 

od 07. 
ožujka 
2018. 

utjecaja na 
okoliš 

Hrvatske vode 
Vodnogospodarski 
odjel za slivove 
južnog Jadrana 

KLASA:351-
03/18-
01/000012
6  
URBROJ:374
-24-1-18-4 
od 08. 
svibnja 
2018. 
godine 

Nema potrebe 
za provedbu  
procedure 
strateške 
procjene 
utjecaja na 
okoliš 

 

IV. 

(1) Na temelju članka 26. i članka 48. Zakona o zaštiti 

od prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) 

Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dostavljen je 

zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za 

ekološku mrežu izrade Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela 

Vrgorca.  

Prema mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i 

energetike (KLASA:612-07/18-58/60, URBROJ:517-

07-2-2-18-2 od 08. veljače 2018. godine) za 

planirane Izmjene i dopune Urbanističkog plana 

uređenja sjevernog dijela Vrgorca ne treba provesti 

postupak strateške procjene utjecaja na okoliš 

vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode te su 

iste prihvatljive za ekološku mrežu.  

(2) Sukladno dostavljenim mišljenjima tijela i/ili 

osoba određenih posebnim propisom i mišljenju 

Ministarstva zaštite okoliša i energetike o 

prihvatljivosti predmetnog plana za ekološku mrežu, 

Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca  smatra da 

uz poštivanje zakonskih propisa, pravila struke, 

stanja u prostoru i mjera zaštite okoliša predmetne 

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

sjevernog dijela Vrgorca neće imati značajniji 

nepovoljan utjecaj na okoliš, odnosno da za isti nije 

potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš. 

 

V. 

(1) Sukladno članku 71., stavak 2. Zakona o zaštiti 

okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 

78/15 i 12/18) prije donošenja ove Odluke 

zatraženo je od Splitsko-dalmatinske županije, 

Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu 

infrastrukturu i zaštitu okoliša mišljenje o 

provedenom postupku ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune 

Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela 

Vrgorca. Splitsko-dalmatinska županije, Upravni 

odjel za komunalne poslove, komunalnu 

infrastrukturu i zaštitu okoliša izdao je mišljenje 

(KLASA:351-02/18-03/0074, URBROJ: 2181/1-

10/07-18-0002 od 23. svibnja 2018. godine) da nije 

potrebno provesti postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja sjevernog dijela Vrgorca i da je 

postupak ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš predmetnog plana proveden 

sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i 

Uredbe o strateškoj procjeni plana i programa na 

okoliš. 

VI. 

(1) Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca je o ovoj 

Odluci dužno 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“, broj 64/08) kojima se uređuje 

informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

VII. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

„Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca. 

 

KLASA: 351-03/17-01/07 

URBROJ: 2195/01-08-04/16-18-16 

Vrgorac, 29. svibnja 2018.  

 

GRADONAČELNIK 

Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
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Na temelju članka 12.stavka 2. Zakona o 

ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne 

novine,“ broj 85/15 i 121/16) i članka 47. 

Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“-službeno 

glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 

i 6/18), gradonačelnik Grada Vrgorca dana 
24. svibnja 2018. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o proglašenju Sajmenih dana za vrijeme 

održavanja manifestacije i sajma 
„Dani Dalmatinskog pršuta i vina“ 

 

Članak  1. 

 Proglašavaju se Sajmeni dani za 

vrijeme održavanja manifestacije i sajma 

„Dani Dalmatinskog pršuta i vina“u naselju 

Kokorići, od 01. do 03. lipnja 2018. godine. 

 

Članak 2. 

 Sudionici proslave/manifestacije iz 

članka 1. ove Odluke koja se organizira u 

promidžbeno-turističku svrhu, mogu 

pružati ugostiteljske usluge pripremanja i 

usluživanja jela, pića i napitaka. 

 Sudionici proslave/manifestacije, 

pored ugostitelja i obiteljskih 

poljoprivrednih gospodarstava, mogu biti i 

pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke 

osobe-obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz 

obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih 

cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa 

za pruženu uslugu, a sve sukladno pozitivno 

pravnim propisima Republike Hrvatske. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka objavit će se u 

„Vjesniku“- službenom glasilu Grada 

Vrgorca. 

 

 

 

 

 

 

Klasa: 610-01/18-01/01 

Urbroj:2195/01-08/01-18-1 

Vrgorac, 24. svibnja 2018. 

 
 

                                                                                                                      
GRADONAČELNIK 

   Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
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