Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18),
članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17)
i članka 54. st.1. al.15. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 2/18)
Općinski načelnik Općine Promina donosi
ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem
I.
(1) Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu:
Postupak ocjene).
(2) Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem (dalje u
tekstu: Izmjene i dopune) započela je donošenjem Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem (KLASA: 350-02/18-01/1; URBROJ: 2182/09-18-1
od 29. ožujka 2018.)
(3) Postupak ocjene provodi Općina Promina u suradnji s Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i komunalne
poslove Šibensko-kninske županije. Na zahtjev Općine Promina, KLASA: 350-02/18-1/1, URBROJ:
2182/9-18-2 od 20. veljače 2018. god., Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibenskokninske županije dostavio je Mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš, KLASA:351-03/18-01/5; URBROJ: 2182/1-15-18-2 od 08. ožujka 2018. god. u kojem
ističe da je za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Promina potrebno provesti
postupak ocjene o potrebi strateške procjene obzirom da se radi o uporabi malih površina na lokalnoj
razini na kojima se planiraju zahvati koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno
procjeni utjecaja na okoliš.
II.
(1) Osnovni razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna su sljedeći:
1. planiranje turističke zone izvan Nacionalnog parka Krka
2. korekcija građevinskih područja naselja
3. razgraničenje neuređenog i uređenog građevinsko područje naselja, te izgrađenih dijelova građevinskih
područja za urbanu preobrazbu i sanaciju.
III.
(1) Izmjene i dopune obuhvaćaju sljedeće ciljeve i programska polazišta:
- Novu ugostiteljsko-turističku zonu planirati izvan NP Krka, na području naselja Suknovci i Puljane,
kao turističko naselje ukupne površine do 10 ha i maksimalnog kapaciteta do 500 kreveta s pratećim
sadržajima. Na području bivše vojne zone Lukar planirati poslovno ugostiteljske sa športsko
rekreacijskim sadržajima površine do maksimalno 1 ha.
- Omogućiti realizaciju pojedinačnih zahtjeva za gradnjom stambenih građevina na području općine
sukladno zatečenim vlasničkim odnosima što će doprinijeti repopulaciji ovog područja. Korigiranje
građevinskog područja provest će se sukladno zakonskim odredbama i smjernicama prostornog plana
Šibensko-kninske županije.
Razgraničenje neizgrađenog građevinskog područja na uređeno i neuređeno provest će se sukladno
odredbama Zakona o prostornom uređenju na način da se neuređenim dijelom građevinskog područja
smatra ono na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura koju čine građevine za

odvodnju otpadnih voda i prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice,
odnosno zgrade.
IV.
(1) Obuhvat Izmjena i dopuna odnosi se na administrativno teritorijalne granice jedinice lokalne samouprave
– Općine Promina.
V.
(1) Za područje Šibensko-kninske županije izrađena je Strateška studija utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna
Prostornog plana Šibensko kninske županije.
VI.
(1) U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provest će se radnje sukladno odredbama
Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj. 03/17) i odredbama posebnih propisa
na području u kojem se donose predmetne Izmjene i dopune, sljedećim redoslijedom provedbe:
1.1. Općina, temeljem odredbi članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš, započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna PPUO.
1.2. Općina je dužna pribaviti mišljenje tijela i osoba određenih posebnim propisima navedenih u
točci VII. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja Općina Promina dostavlja im zahtjev za
davanje mišljenja u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke.
1.3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatnog utjecaja Izmjena i dopuna na okoliš iz Priloga II.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš tijela i osobe daju
mišljenje o potrebi strateške procjene, te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva
dostavljaju Općini.
1.4. Ukoliko Općina ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja tijelima i osobama koja su
dostavila mišljenje.
1.5. Sukladno članku 26. st.1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18) Općina
dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i energetike - Upravi za zaštitu prirode, zahtjev za
provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti Izmjena i dopuna za ekološku mrežu.
1.6. Ako Ministarstvo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Izmjena i dopuna na ciljeve
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje mišljenje da su predmetne izmjene i dopune
plana prihvatljive za ekološku mrežu.
1.7. Ako Ministarstvo ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Izmjena i dopuna na
ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna
provedba Glavne ocjene, što znači da se obvezno provodi postupak strateške procjene.
1.8. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Općina potvrđuje
da za Izmjene i dopune koje su u izradi „jest potrebno“ ili „nije potrebno“ provesti postupak
strateške procjene, Općina je dužna o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje upravnog
tijela županije nadležnog za zaštitu okoliša (Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne
poslove Šibensko-kninske županije), pri čemu je dužna dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu
dokumentaciju iz postupka ocjene.
1.9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune imaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš,
donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je
utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj

procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17).

1.10. Ukoliko se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune nemaju vjerojatan utjecaj na okoliš,
donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne
podatke o planu i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku
procjenu.
1.11. O Odluci iz točke 9. i 10. Općina informira javnost sukladno članku 51. st.1. Zakona o zaštiti
okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i Uredbi o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj
64/08).

VII.
(1) U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna sudjelovat će:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000
Zagreb
3. Ministarstvo poljoprivrede, Ul. Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
4. HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb
5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube
Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik
6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35,
21000 Split
7. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša,
Trg kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb
8. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Velimira Škorpika
5, 22000 Šibenik
9. MUP – Policijska uprava Šibensko- kninska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Velimira
Škorpika 5, 22000 Šibenik
10. Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb
11. Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije, Velimira Škorpika 27, 22000
Šibenik
12. Hrvatske šume, Uprava šuma - Podružnica Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21000 Split
13. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik
14. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ljudevita Posavskog 5,
21000 Split
15. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10110 Zagreb
16. Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Šibenik, Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik
17. HŽ-Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb
18. EKO-PROMINA d.o.o., Put kroz Oklaj 129, 22303 Oklaj.

VIII.
(1) Općina Promina informirati će javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne
novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i 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.

IX.
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine
Promina i „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
OPĆINA PROMINA
Općinski načelnik:
Tihomir Budanko
KLASA: 350-02/18-1/1
URBROJ: 2182-18-5
Oklaj, 04. svibnja 2018.

