
Na temelju članka 56. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 110/07) i članka 4. stavka 3. Uredbe
0 strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 64/08), te članka 35. i 43. 
Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09 i 
10/10), Župan Dubrovačko-neretvanske županije dana 06. svibnja 2013., donio je

O D L U K U
o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta 

Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije 
(„Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 6/03, 3/05, 3/06, 7/10 i 4/12)

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Prijedloga Ciljanih 
izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko- 
neretvanske županije", broj 6/03, 3/05, 3/06, 7/10 i 4/12) (u daljnjem tekstu: Plana).

Stratešku procjenu prema ovoj Odluci provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

II-

Razlozi za donošenje Nacrta Prijedloga Plana utvrđeni su u 'Odluci o ' izradi Ciljanih Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije koju je donijela Županijska skupština Dubrovačko- 
neretvanske županije 14. prosinca 2012. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 
11/ 12).

U članku 6. i 7. Odluke o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske 
županije navedeni su ciljevi i programska polazišta za donošenje Nacrta Prijedloga Plana.

Kroz provedbu Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije uočena su neka ograničenja koja 
onemogućavaju realizaciju kapitalnih investicija u turizam na području Županije. Razlozi za izradu ovih 
Ciljanih izmjena i dopuna Plana je omogućavanje planiranja novih zona ugostiteljsko-turističke namjene za 
koje je iskazan interes i i za koje postoji mogućnost brze realizacije, a ukidanje postojećih, neperspektivnih 
zona ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja, kako bi se zadovoljile zakonske odredbe o izgrađenosti. 
Izmjene se odnose na:

1. Ukidanje izdvojenih građevinskih područja (izvan naselja) ugostiteljsko-turističke namjene
Vučina (Žuljana), vrste T2, površine 10 ha, kapaciteta 250 kreveta i Sutvid (Dubrava), vrste T3, 
površine 3,0 ha, kapaciteta 300 kreveta

Sukladno članku 71. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 
55/11, 90/11 i 50/12.), nove ugostiteljsko-turističke zone izvan naselja za koje je iskazan interes mogu se 
planirati samo ako su postojeće zone ugostiteljsko-turističke namjene izgrađene 80% i više. Budući da nije 
zadovoljena zakonska odredba o izgrađenosti, ustanovljeno je da je nužno ukinuti neke postojeće
nerealizirane i neperspektivne zone ugostiteljsko-turističke namjene što predstavlja ograničavajući faktor 
gospodarskom razvitku Općine Ston, a kako bi se omogućilo planiranje novih zona za koje je iskazan interes 
te tako aktiviralo turističko gospodarstvo u ovoj Općini.

2. Planiranje dvaju izdvojenih građevinskih područja (izvan naselja) ugostiteljsko-turističke
namjene na području Dube Stonske, vrste T1 ili T2, ukupne površine 13,0 ha, kapaciteta 550
kreveta

Iskazan je realan i obrazložen interes investitora za brzom realizacijom ovog projekta, čime će se aktivirati 
turističko gospodarstvo u Općini Ston.
Općina Ston je također podržala ovaj projekt i spremna je nakon uvrštenja u Županijski plan provesti 
proceduru uklapanja i u njihov prostorni plan.

Osnovni ciljevi izrade Ciljanih izmjena i dopuna Plana, navedeni u članku 7. Odluke o izradi Ciljanih Izmjena
1 dopuna Plana su poticanje investicijskih ulaganja i održivi razvoj gospodarstva na području Općine Ston, 
promjena dosadašnjeg turističkog imidža Općine Ston i Pelješca kao turističke destinacije, turističko 
repozicioniranje Općine Ston kako na domaćem, tako i na inozemnom turističkom tržištu, putem direktnih, 
indirektnih i induciranih učinaka povećanje dosadašnje razine zaposlenosti, time i poboljšanje demografskog 
stanja i kvalitete života na lokalnoj razini, poboljšanje lokalne javno-komunalne infrastrukture, zaštita 
posebnog rezervata Malostonski zaljev i Malo more realizacijom infrastrukturnih i graditeljskih rješenja koja

1



trajno zaštićuju more i priobalje, zaštita kulturne baštine područja Stona, ekološka održivost koncepta 
turističkog razvoja, očuvanje vrijednosti i identiteta prostora s posebnim uvažavanjem tradicionalne 
urbanističke matrice i arhitektonskog izražaja zaštićene urbane baštine Stona.

III.

Obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna Plana je područje obuhvata planiranih zahvata u prostoru Općine Ston. 
sukladno razlozima donošenja i programskim polazištima izrade, navedenim u točki II. ove Odluke.

IV.

Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša Dubrovačko-neretvanske županije je nositelj, a Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko- 
neretvanske županije je, kao stručno tijelo, izrađivač Nacrta Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog 
plana Dubrovačko-neretvanske županije.

V.

U članku 9. Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Plana utvrđeno je da se ne mijenja Stručno rješenje 
Plana te da se neće provoditi Prethodna rasprava (sukladno članku 83. stavak 6 Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji), a da će se nakon usvajanja Odluke o izradi. Ciljanih izmjena i dopuna Plana, zatražiti 
dostava zahtjeva za izradu Plana od tijela i osoba određenih posebnim propisom te potom izraditi Nacrt 
Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu, te provesti proceduru do donošenja Plana, 
sukladno Zakonu.

VI.

Radnje koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš provode se sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš i 
odredbama posebnih propisa iz područja iz kojega se plan donosi i to redoslijedom provedbe kako je 
utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

VII.

U skladu s mišljenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/13- 
57/22, URBROJ: 517-07-2-2-13-04, od 25. ožujka 2013, kojim se upućuje na provođenje strateške procjene 
utjecaja Plana na okoliš, kako bi se sagledao utjecaj Plana na sve sastavnice okoliša kao i na ciljeve 
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, u okviru strateške procjene Plana na okoliš provest će se i 
Glavna ocjena Plana s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost 
područja ekološke mreže, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine", broj 70/05, 
139/08 i 57/11) i Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu („Narodne 
novine", broj 118/09).

VIII.

U postupku strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. 
ove Odluke.

IX.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je dužan 
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 i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:351-01/13-01/20 
URBROJ:2117/1-01-13-01 
Dubrovnik, 6. svibnja 2013.

ŽUPAN



1. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu UO), sukladno odredbi 
članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš plana i programa na okoliš, u daljnjem tekstu: 
Uredba, započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Plana u roku od osam dana od dana 
donošenja ove Odluke. U svrhu određivanja sadržaja strateške studije UO će u navedenom roku zatražiti 
mišljenja o sadržaju strateške studije i razini obuhvata podataka od tijela i/ili osoba određenih posebnim 
propisima nadležnih za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja za okoliš (npr. vode, priroda, zrak, 
more, tlo, krajobraz, kulturno-povijesna baština, buka, otpad i dr.) te od tijela jedinica lokalne 
samouprave na čija područja provedba Plana može utjecati. Zahtjev za davanje mišljenja o sadržaju 
strateške studije sadrži Odluku o izradi Plana te programska polazišta i ciljeve Plana. U svrhu 
usuglašavanja mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije provodi se rasprava s gore navedenim 
tijelima, a u okviru prethodne rasprave iz zakona kojim se uređuje prostorno uređenje.i gradnja.

2. U postupku određivanja sadržaja strateške studije UO objavljuje na internetskoj stranici Dubrovačko- 
neretvanske županije Odluku o izradi Plana, programska polazišta i ciljeve Plana te informira javnost o 
načinu sudjelovanja u postupku strateške procjene, a sukladno odredbama članka 5., 6. i 12. Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine", 
broj 64/08.).

3. Nakon pribavljenih mišljenja tijela iz točke 1. Priloga I., te mišljenja javnosti dostavljenih u postupku 
informiranja, UO utvrđuje konačan sadržaj strateške studije i donosi Odluku o sadržaju strateške studije 
koju objavljuje na internetskoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije, a sukladno člancima 9. i 10. 
Uredbe.

4. UO u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o sadržaju strateške studije započinje postupak 
odabira ovlaštenika koji će izraditi stratešku studiju (sukladno članku 11. Uredbe). Nakon što ovlaštenik 
izradi stratešku studiju i nositelj izrade Plana izradi radni materijal Nacrta Prijedloga Plana, sve zajedno 
dostavlja se na uvid povjerenstvu kojeg imenuje UO. Ove radnje se obavljaju prema članku 13. Uredbe.

5. Postupak imenovanja i rad povjerenstva propisan je odredbama Pravilnika o povjerenstvu za stratešku 
procjenu (Narodne novine, br. 70/08). Nakon što u postupku prema članku 9. i 10. Pravilnika 
povjerenstvo ocijeni da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, ono donosi mišljenje o 
rezultatima strateške studije u odnosu na Nacrt Prijedloga Plana.

6. Nakon što razmotri mišljenje povjerenstva, UO donosi Odluku o upućivanju strateške studije i Nacrta 
Prijedloga Plana na javnu raspravu koju objavljuje na internetskoj stranici Dubrovačko-neretvanske 
županije, sukladno članku 15. Uredbe.

7. Postupak sudjelovanja javnosti u javnosti u javnoj raspravi o strateškoj studiji i Nacrtu Prijedloga Plana 
provodi se prema odredbama članka 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

8. Istodobno s upućivanjem na javnu raspravu, UO dostavlja stratešku studiju i Nacrt Prijedloga Plana na 
mišljenje tijelima i osobama sukladno Uredbi.

9. Nakon provedene javne rasprave, prikupljena mišljenja, primjedbe i prijedloge s javne rasprave i 
prikupljena mišljenja tijela iz točke 8. dostavlja na očitovanje ovlašteniku i izrađivaču. Ovlaštenik svojim 
očitovanjem predlaže konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša vezano uz Plan,.

10. UO priprema Nacrt konačnog Prijedloga Plana te prije upućivanja konačnog Prijedloga Plana u postupak 
donošenja, obvezno je o provedenoj strateškoj procjeni za Plan pribaviti prethodno mišljenje Ministarstva 
zaštite prirode i okoliša na način da Ministarstvu dostavi Prijedlog Plana, stratešku studiju Plana, 
mišljenje povjerenstva, rezultate sudjelovanja javnosti, mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim 
propisima, mišljenja tijela jedinica lokalne samouprave koja su u postupku strateške procjene dala 
mišljenje. Navedeno mišljenje o strateškoj procjeni Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dostavlja u roku 
od 30 dana od primitka dokumentacije.

11. Nakon donošenja Plana UO izrađuje izvješće o provedenoj strateškoj procjeni Plana, sukladno 
odredbama članka 19. i 20. Uredbe, o čemu izvješćuje javnost i tijela koja su sudjelovala u postupku 
strateške procjene sukladno članku 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

12. Tijelo nadležno za donošenje Plana, nakon donošenja Plana, dužno je donijeti program praćenja stanja 
okoliša u odnosu na provedbu Plana, sukladno članku 20. Uredbe.

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš



PRILOG II.

Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku strateške procjene utjecaja 
Plana na okoliš:

1. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za zaštitu okoliša i održivi razvoj,
2. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za zaštitu prirode
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Služba za poljoprivredno

zemljište
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva
5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana Split
7. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine
8. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku
9. Ministarstvo gospodarstva
10. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU,
11. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
12. Ministarstvo poduzetništva i obrta,
13. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,
14. Ministarstvo turizma,
15. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska
16. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja,
17. Ministarstvo zdravlja
18. Državni zavod za zaštitu prirode,
19. Hrvatske šume, Uprava šuma Split
20. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split
21. Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje
22. Lučka kapetanija Dubrovnik
23. Lučka kapetanija Ploče,
24. Županijska uprava za ceste -  Dubrovnik
25. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske 

županije
26. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo
27. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu
28. Općina Slivno
29. Općina Janjina
30. Općina Ston
31. Općina Dubrovačko primorje
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