
Na temelju članka 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15), 
članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne 
novine“ broj 03/17)  i članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13 i 5/14 – pročišćeni tekst i 16/16), Gradonačelnik 
Grada Novalje donosi 
 

 
O D L U K U 

 
o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš  

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novalje 
 

I. 
 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak Strateške procjene utjecaja II. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Grada Novalje (u daljnjem tekstu: II. IiD PPUG Novalja) na okoliš.  
Stratešku procjenu utjecaja na okoliš iz stavka I. ove Odluke provodi Upravni odjel za 
poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) koji je 
nadležan i za izradu Prijedloga II. IiD PPUG-a Novalja zajedno sa Stručnim izrađivačem. 
 

II. 
 

Razlozi za pokretanje izrade i donošenja II. IiD PPUG Novalja, definirani člankom 3. Odluke 
o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje („Službeni glasnik“ 
Ličko-senjske županije broj 29/16 i 09/17) su sljedeći: - za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja Dabi - Vidasi određivanje 

namjene hotel (T1) i/ili kamp (T3), u grafičkom dijelu Plana te s tim povezane 
izmjene tekstualnog dijela, - luka otvorena za javni promet Drljanda – promjena obuhvata lučkog područja u 
grafičkom dijelu Plana te eventualno s tim povezane izmjene tekstualnog dijela, - definiranje uvjeta sanacije, rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje za postojeće 
objekte (legalizirane i sagrađene prije 1968. g. koji su ostali izvan obuhvata 
građevinskih područja), - redefiniranje lokacija, površina i uvjeta zona ugostiteljsko-turističke namjene 
unutar naselja, - promjena obuhvata obvezne izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) za 
građevinsko područje naselja Gajac, - korekcija uvjeta gradnje u tekstualnom dijelu Plana – Odredbe za provođenje, - usklađivanje infrastrukture (promet, vodoopskrba i odvodnja) prema projektima, 
odnosno zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela, - revidiranje odnosa neizgrađenih i neizgrađenih neuređenih dijelova građevinskih 
područja naselja, 



- razmatranje mogućnosti proširenja poduzetničke zone Čiponjac te u tom kontekstu 
eventualna korekcija granica građevinskog područja naselja Novalja, a u okviru 
zakonskih mogućnosti. 

 
Ciljevi za izradu i donošenje II. IiD PPUG Novalja, definirani člankom 6. Odluke o izradi II. 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje („Službeni glasnik“ Ličko-senjske 
županije broj 29/16 i 09/17), su sljedeći: - za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja Dabi-Vidasi, uz gradnju hotela 

(T1), omogućavanje gradnje i uređenja i kampa (T3), a što je u skladu sa 
Prostornim planom Ličko-senjske županije,  - luka otvorena za javni promet Drljanda – promjena obuhvata lučkog područja radi 
osiguranja prostora (morskog i kopnenog) za potrebe nautičkog turizma,  - definiranje uvjeta sanacije, rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje za postojeće 
objekte (legalizirane i sagrađene prije 1968.g. koji su ostali izvan obuhvata 
građevinskih područja), s obzirom da oni nisu definirani u važećem Prostornom 
planu uređenja Grada Novalje,  - redefiniranje lokacija, površina i uvjeta zona ugostiteljsko-turističke namjene 
unutar naselja prema zakonskim mogućnostima,  - promjena obuhvata obvezne izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) za 
građevinsko područje naselja Gajac, da se UPU-om obuhvati i priobalni dio zbog 
utvrđivanja detaljnijih uvjeta gradnje,  - korekcija uvjeta gradnje u tekstualnom dijelu Plana - Odredbi za provedbu, - usklađivanje infrastrukture (promet, vodoopskrba i odvodnja) prema projektima, 
odnosno zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela, - revidiranje odnosa neizgrađenih i neizgrađenih neuređenih dijelova građevinskih 
područja naselja, odnosno utvrđivanje područja sa izgrađenom osnovnom 
infrastrukturom nakon zadnjih Dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje, - revizija izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja izdvojene 
namjene – poduzetničke zone Čiponjac i naselja Novalja radi razmatranja 
mogućnosti proširenja sukladno zakonskim propisima i utvrđivanje obuhvata 
izrade urbanističkog plana uređenja. 

 
III.    
↓  

U okviru strateške procjene utjecaja na okoliš provest će se Glavna ocjena prihvatljivosti za 
ekološku mrežu II. IiD PPUG Novalja, sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike ( KLASA: 612-0717-58/254, Urbroj: 517-07-2-2-17-4, od 14. kolovoza 2017.).  

 
IV. 

 
Radnje koje će se provesti u postupku Strateške procjene utjecaja II. IiD PPUG Novalja na 
okoliš, provest će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 
80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 



(„Narodne novine“ broj 03/17) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se prostorni 
plan donosi, redoslijedom kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke. 
 

V. 
 

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

 
VI. 

 
Upravni odjel je o ovoj Odluci 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. 
 

VII. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj 
stranici Grada, www.novalja.hr. 
 
 
Klasa:350-03/16-01/06 
Urbroj:2125/06-01/01-17-32 
Novalja, 20. listopada 2017. g 
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PRILOG I. 
 
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš II. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada (PPUG-a) Novalje  
 

1. Nakon donošenja ove Odluke, Nadležno tijelo (Upravni odjel), sukladno članku 6. 
stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne 
novine“ broj 03/17)( Uredba), započinje s aktivnostima u postupku Strateške procjene 
utjecaja na okoliš II. IiD PPUG-a Novalja postupkom odabira Ovlaštenika izrade 
Strateške studije. 
 

2. U svrhu određivanja sadržaja Strateške studije Upravni odjel će od tijela i/ili osoba 
određenih posebnim propisima zatražiti mišljenja o sadržaju Strateške studije i razini 
obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji vezano na područje iz 
djelokruga toga tijela i/ili osoba te od jedinica područne (regionalne) samouprave na 
čija područja provedba II. IiD PPUG-a Novalja može utjecati. U svrhu usuglašavanja 
mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, 
u tijeku roka za dostavu mišljenje, Upravni odjel provodi konzultacije, a po potrebi i 
više konzultacija s tijelima navedenim u Prilogu II. Ove radnje provode se sukladno 
člancima 6. do 10. Uredbe. 
 

3. U postupku određivanja sadržaja Strateške studije, sukladno odredbama članaka 5., 6. 
i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), Upravni odjel objavljuje na 
službenim mrežnim stranicama Grada Novalje (www.novalja.hr) informaciju o izradi 
Strateške studije te informira javnost o načinu sudjelovanja u postupku Strateške 
procjene utjecaja II. IiD PPUG-a Novalja na okoliš. 
 

4. Nakon pribavljanja mišljenja tijela iz točke 2. ovog Priloga, te mišljenja javnosti u 
postupku informiranja iz točke 3. ovog Priloga, Upravni odjel utvrđuje konačan 
sadržaj Strateške studije i donosi Odluku o sadržaju strateške studije, koju objavljuje 
na službenim mrežnim stranicama Grada Novalje (www.novalja.hr) sukladno 
člancima 9. i 10. Uredbe.  
 

5. Upravni odjel u roku 8 dana od donošenja Odluke o utvrđivanju sadržaja strateške 
studije istu dostavlja odabranom Ovlašteniku koji će izraditi Stratešku studiju, 
sukladno članku 11. Uredbe. 

 
6. Nakon što Ovlaštenik (pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite 

okoliša) izradi Stratešku studiju i Stručni izrađivač izradi Nacrt prijedloga II. IiD 
PPUG-a Novalja, sve zajedno dostavlja se na uvid Povjerenstvu kojeg imenuje 
Gradonačelnik. Povjerenstvo ocjenjuje Stratešku studiju i donosi mišljenje o 



cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Strateške studije. Ove radnje obavljaju se prema 
člancima 14. – 21. Uredbe. 

 
7. Stručni izrađivač II. IiD PPUG-a Novalja dovršava Nacrt prijedloga prostornog plana 

nakon što zaprimi cjelovitu i stručno utemeljenu Stratešku studiju.  
 

8. Upravni odjel donosi Odluku o upućivanju Strateške studije i Prijedloga II. IiD PPUG-
a Novalja na javnu raspravu koju objavljuje na službenim mrežnim stranicama Grada 
Novalje (www.novalja.hr), sukladno članku 23. Uredbe.  

 
9. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o Strateškoj studiji i Prijedloga II. IiD 

PPUG-a Novalja provodi se prema odredbama članaka 96. - 101. Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), sukladno članku 23. stavak 4. 
Uredbe. 
 

10. Sukladno članku 24. Uredbe, nakon završetka javne rasprave, u roku od 15 dana, 
ovlaštenik dostavlja očitovanja na primjedbe i prijedloge iz javne rasprave na Sratešku 
studiju te sudjeluje u izradi izvješća s javne rasprave sukladno članku 102. i članku 
103. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13). Svojim 
očitovanjem Ovlaštenik će predložiti i konačne mjere zaštite okoliša i program 
praćenja stanja okoliša vezano za II. IiD PPUG-a Novalja.  
 

11. Sukladno članku 26. Uredbe Program praćenja stanja okoliša, uključujući i praćenje 
stanja očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sastavni je dio prostornog 
plana. 

 
12. Prije izrade Nacrta konačnog prijedloga II. IiD PPUG-a Novalja, sukladno članku 25. 

Uredbe, Upravni odjel obvezan je pribaviti: 
− mišljenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode 

o prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu. 
− mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o provedenoj 

Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, 
 

13. Nakon ishođenja mišljenja iz točke 12., Upravni odjel sukladno članku 24. Uredbe 
priprema Konačni prijedlog prostornog plana i dostavlja nadležnom tijelu na 
donošenje. 
 

14. Nakon donošenja odluke o usvajanju prostornog plana Upravni odjel u roku od 30 
dana izrađuje izvješće o provedenoj strateškoj procjeni Strategije, sukladno 
odredbama članka 27. Uredbe, o čemu informira 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. 

 



PRILOG II. 
 
Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku strateške 
procjene utjecaja prostornog plana na okoliš: - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 

Zagreb, - Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Gospiću, Budačka 12, 53000  Gospić, - Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb, - Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, Odsjeku za zaštitu okoliša i 
prirode te komunalno gospodarstvo, dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić, - Ličko-senjska županija, Zavod za prostorno uređenje, dr. Franje Tuđmana 4, 53000 
Gospić,  - Ličko-senjska županija Županijska uprava za ceste, Smiljanska 41, 53000 Gospić, - Lučka uprava Novalja, Zvonimirova 26, 52291 Novalja,   - Javna ustanova za upravljanje zaštičenim područjima i drugim zaštičćenim dijelovima 
prirode na području Ličko-senjske županije, dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić,  - Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Senjskih žrtava 2, 53000 Gospić, - Komunalije d.o.o., Čiponjac  – jug 6, 53291 Novalja, - Arboruža d.o.o., Čiponjac – jug 6, 53291 Novalja, - HEP -  distribucija d.o.o. Elektrolika,  53000  Gospić, - HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i 
izgradnju, Kupska 4, 10000 Zagreb, - MUP, Policijska uprava Ličko-senjska, Odjel zajedničkih i upravnih poslova, 
Inspektorat unutarnjih poslova, Hrvatskog sokola 2, 53000  Gospić, - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Gospić, Kaniža Gospićka bb. 
53000  Gospić, - Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih 
slivova, Ulica Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka, - Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Senj, Šumarija Pag, Slatinska 
ulica bb, 53291 Novalja, - Hrvatska ceste, Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb, - HAKOM – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, 
10000 Zagreb, - HT – Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu, Palmotićeva 82, 
10000 Zagreb, - Općina Kolan, Ul. kralja Tomislava 6, Kolan 23251. 

 
 


