
Na temelju  članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13,153/13 i 78/15), te članka 23. 

Uredbe o strateškoj  procjeni utjecaja plana i programa  na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08) i nakon provedenog 

postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Baška, 30. lipnja 2016. 

godine, donio je 

 

O D L U K U 

kojom se utvrđuje da nije potrebno  provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 

III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška 
 

I. 

(1) Općinski načelnik Općine Baška donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene  

utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška (KLASA: 133-01/15-01/5, 

URBROJ: 2142-03/02/1-15-10, od 29. listopada 2015. godine) prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška 

proveo postupak Ocjene o potrebi strateške  procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene  i dopune Prostornog plana 

uređenja Općine Baška (u daljnjem tekstu: izmjene i dopune Plana). 

(2) U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da izmjene i dopune Plana vjerojatno neće imati 

značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se, onda, utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš. 

 

II. 

(1) Razlozi za izradu i donošenje izmjena i dopuna Plana je stvaranje preduvjeta za realizaciju pojedinih gospodarskih i 

razvojnih projekata Općine Baška, a iste se odnose isključivo na izmjene tekstualnog i grafičkog dijela, koje se odnose 

na: 

 usklađenje s Prostornim planom Primorsko-goranske županije preuzimanjem uvjeta za gradnju sunčeve 

elektrane neposrednim provođenjem, 

 određivanje uvjeta za gradnju zabavnog centra na k.č. 3309 k.o. Baška-nova neposrednim provođenjem PPUO 

Baška, 

 određivanje novog građevinskog područja za izgradnju poslovnog objekta komunalnog društva neposrednim 

provođenjem PPUO Baška, 

 određivanje uvjeta za rekonstrukciju ulice Šantis u Baški "S3" s analizom mogućeg ukidanja spoja na D-102, 

 definiranje uvjeta za rekonstrukciju postojećih građevina na području PPUO Baška; 

 ograničavanje izgrađenosti na području građevinskog područja naselja Baška (zona N1-1) i izdvojenog dijela 

građevinskog područja naselja Baška - Zarok (zona N1-2) preispitivanjem i smanjenjem prostornih 

pokazatelja; 

(2) U postupku izrade izmjena i dopuna Plana otklonjene su nepravilnosti utvrđene nalazom Ministarstva graditeljstva i 

prostornoga uređenja, Uprave za inspekcijske poslove (klasa: 362-02/13-07/13 urbroj: 531-07-3-2-1-13-10 od 19. 

prosinca 2013. godine), na način da su izrijekom propisani uvjeti za rekonstrukciju postojećih građevina u zoni N1-2 

(izdvojeni dio građevinskog područja naselja Baška - Zarok) i to u pojasu 100 m od obalne linije u kojem nije moguća 

gradnja novih građevina. 

 

III. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Jedinstveni upravni odjel Općine Baška zatražio je mišljenja  

javnopravnih tijela navedenih u točki VII. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene  utjecaja 

na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška, te su zaprimljena mišljenja: 

 HAKOM - HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, klasa: 350-05/15-

01/446, urbroj: 376-10/VŽ-15-2(HP) od 20. studenoga 2015. godine, kojim se oglašava nenadležnim za 

davanje traženog mišljenja, 

 MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, klasa: 612-07/15-39/94, urbroj: 517-07-2-2-15-2 od 24. 

studenoga 2015. godine, da za planirane izmjene i dopune Plana ne treba provesti postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš, 

 HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, broj i znak: 

26230/15-GG od 25. studenoga 2015. godine, da se ne uvjetuje izrada strateške procjene utjecaja na okoliš, 

 HRVATSKIH VODA, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, klasa: 351-03/15-01/0000347, 

urbroj: 374-23-1-15/2 od 20. studenoga 2015. godine, da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš, 

 MINISTARSTVA KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, klasa: 612-

08/15-10/0213, urbroj: 532-04-0211/5-15-4 od 24. studenoga 2015. godine, da bi, radi gradnje sunčeve 

elektrane Barbičin, trebalo provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, 

 PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, klasa: 351-01/15-

04/37, urbroj: 2170/1-03-08/1-16-2 od 20. siječnja 2016. godine, da bi za izmjene i dopune Plana trebalo 

provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. 

 

IV. 

Slijedom zaprimljenih mišljenja iz točke III., prvenstveno Ministarstva zaštite okoliša i prirode, koje, s jedne strane, 

upozorava na mogući negativni utjecaj vezano za planiranje sunčeve elektrane (primjedba Ministarstva kulture, Uprava 



za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci), ali istovremeno zaključuje da navedeno predstavlja 

usklađenje s Prostornim planom Primorsko-goranske županije, za koji je već proveden postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš, pa bi provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i za izmjene i dopune Plana, koji je 

predmet ove Odluke, značilo nepotrebno umnožavanje, utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja 

na okoliš za izmjenu i dopunu Plana. 

 

V. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška će o ovoj Odluci 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. 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Baška – 

www.baska.hr.  

 

 

KLASA: 133-01/15-01/5 

URBROJ: 2142-03-02/1-16-24 

Baška, 30. lipnja 2016. godine 

 

 

O P Ć I N A    B A Š K A 

 

 

 

       Općinski načelnik 

 

       Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec. 
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