
Prijedlog Odluke o dopuni odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat 30. 06. 2016. donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana 

uređenja Sumpetar – Kosovac. Ovom odlukom u prostoru obuhvata plana nije se planiralo lučko 

područje. Temeljem odluke o izradi UPU izrađen je nacrt plana i proveden je postupak ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš u kojemu je zaključeno da za plan nije potrebno 

provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

Hrvatska udruga privatnih brodara uputila je načelniku općine 26.10.2016. zahtjev da se u istočnom 

dijelu obuhvata UPU-a ucrta proširenje luke otvorene za javni promet Krilo umjesto do tada planiranog 

uređenja obalnog pojasa i nasipavanja plaža. 

Temeljem zahtjeva HUPB vijeće je 04.11.2016. donijelo Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat, a 20.12.2016. i Odluku o dopuni odluke o izradi UPU 

Sumpetar – Kosovac.  

Nakon donošenja tih odluka izrađen je prijedlog UPU i prijedlog IV. izmjena PPUO, te Strateška studija 

utjecaja na okoliš IV. izmjena PPUO. U javnoj raspravi o Strateškoj studiji Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike dalo je negativno mišljenje o predloženom rješenju proširenja luke kojim se traži da se 

smanji ukupna površina luke i skrati dužina luke uz obalnu liniju.    

Obzirom na činjenicu da je planiranje proširenja luke otvorene za javni promet kompleksan i zahtjevan 

proces ovim izmjenama odluke o izradi plana područje na kojem je planirano proširenje luke izdvojit će 

se iz obuhvata UPU Sumpetar – Kosovac, te će se ono rješavati posebnim UPU-om.  

 

Predlaže se Općinskom vijeću da donese dopunu odluke o izradi UPU kojom će se: 

 staviti van snage Odluka o dopuni odluke o izradi UPU od 20.12.2016.  

 izmijeniti granica obuhvata UPU sukladno grafičkom prilogu  

 

 

Prilozi: 

 Odluka o izradi UPU Sumpetar – Kosovac od 30.06.2016. (Službeni Glasnik – Službeno 

glasilo Općine Dugi Rat br. 7/2016) 

 Mišljenje Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša o 

provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a Sumpetar 

– Kosovac od 20.10.2016. 

 Dopis HUPB od 26.10.2016. 

 Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna PPUO Dugi Rat od 04.11.2016. (Službeni Glasnik – 

Službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 9/2016) 

 Mišljenje Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša o 

potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna PPUO Dugi Rat 

od 23.11.2016. 

 Odluka o dopuni odluke o izradi IV. izmjena i dopuna PPUO Dugi Rat od 20.12.2016. 

(Službeni Glasnik – Službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 12/2016) 

 Odluka o dopuni odluke o izradi UPU Sumpetar – Kosovac od 20.12.2016. (Službeni Glasnik 

– Službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 12/2016) 

 Odluka o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna 

PPUO Dugi Rat od 21.12.2016. (Službeni Glasnik – Službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 

12/2016) 

 Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš IV. 

izmjena i dopuna PPUO Dugi Rat od 27.03.2017. 

 grafički prikazi 
o Obuhvat UPU prema odluci o izradi UPU od 30.06.2016. 
o Prijedlog izmjene obuhvata prema prijedlogu Odluke o dopuni odluke o izradi UPU 

2017. 

 


