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Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 

78/15,12/18 i 118/18)  te članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš (Narodne novine, br. 3/17) i   članka 50. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko 

kninske županije“ broj: 2/18, 7/18 i „Službeno glasilo Općine Promina“ broj 01/20 i 04/21),  Općinski 

načelnik Općine Promina Općinski nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš, dana 2. lipnja 2022. godine donosi 

 

 

ODLUKU KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU 

PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA  IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA  

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PROMINA 

 

I. 

Na temelju mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi  strateške procjene utjecaja na okoliš 

za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine PROMINA – V. (u daljnjem 

tekstu: „Prostorni plan“) kojeg je dao Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko 

kninske županije (KLASA: 351-01/21-01/6; URBROJ: 2182/1-15/1-21-2; od 13.srpnja 2021.)  Načelnik 

Općine PROMINA donio je 30.08.2021.g. Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš   Izmjena i dopuna PPUO PROMINA  (Klasa: 350-01/21-01/1 Ur.broj: 

2182/09-01-21-02) prema kojoj je proveden postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš za  izradu i donošenje Prostornog plana 

 

Za predmetni Prostorni plan u okviru postupka Ocjene o potrebi strateške procjene, proveden je 

postupak Prethodne  ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, u kojem je Upravni odjel  za zaštitu 

okoliša, prostorno uređenje, gradnju  i  komunalne poslove Šibensko kninske županije dana 25. svibnja  

2022. donio  je Mišljenje  (Klasa: UP/I-352-03/22-01/88; Urbroj: 2182-16/1-22-3) da je  Prostorni plan 

prihvatljiv za Ekološku mrežu. Stoga za isti nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene. 

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da predmetni Prostorni 

plan vjerojatno neće imati značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno 

provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

 

II. 

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Prostornog plana su slijedeći: 

- Usklađivanje prostorno planskih rješenja sa prostornim zahtjevima iz Strategije razvoja Općine 

Promine (2021-2027) u PPUO; 

- Preispitivanje granica građevinskog područja u odnosu na izgrađenost prostora u svezi s time 

izmjene građevinskog područja sukladno zahtjevima pravnih i fizičkih osoba; 

- Usklađivanje sa zahtjevima javnopravnih tijela. 

III. 
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Ciljevi i programska polazišta Prostornog plana u sljedeći: 

Nakon definiranja ciljeva, prioriteta, mjera i projekta u Strategiji razvoja prostorni zahtjevi 

koji proizlaze planirati će se sukladno odredbama Zakona, te drugih posebnih propisa koji 

su relevantni za prostorno uređenje, odnosno korištenje i zaštitu prostora. 

Preispitivanje izgrađenosti građevinskog područja izvršiti će se prema najnovijoj digitalnoj 

ortofoto podlozi u važećem geodetsko referentnom (HTRS) sustavu i u tom smislu izvršiti će 

se korekciju izgrađenog građevinskog područja kao bi se dobio novi odnos izgrađenog i 

neizgrađenog koji je relevantna za eventualne izmjene građevinskog područja. 

Preispitivanje građevinskih područja ima za cilj usklađivanje granica građevinskih područja sa 

eventualno novim zahtjevima za izgradnjom, zahtjevima očuvanja krajobraza, prirode i 

kulturno povijesnih dobara. Možebitne izmjene građevinskih područja naselja, ako za to postoje 

uvjeti provesti će sukladno odredbama Zakona, posebno članka 43. a polazeći od novo 

utvrđenih odnosa izgaranog i neizgrađenog građevinskog područja. 

Izmjene planirane prometne i komunalne infrastrukture, društvene suprastrukture, provesti će 

se sukladno zahtjevima javnopravnih tijela, odnosno javnih poduzeća i ustanova koje 

upravljanju prometnim i infrastrukturnim sustavima i društvenim djelatnostima. 

 

IV. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, općinski načelni Općine PROMINA zatražio 

je mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu 1. ove Odluke. 

 

U tablici koja slijedi navedena su sva mišljenja koja su zaprimljena. 

JAVNOPRAVNO TIJELO KLASA/URBROJ/DATUM MIŠLJENJE 

HRVATSKE VODE 

Vodnogospodarski odjel za slivove 

Južnog Jadrana 

KLASA: 351-03/21-01/0000319 

URBROJ: 374-24-1-21-2  

Datum: 07.10.2021.g. 

Nije potrebno provoditi stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš 

HRVATSKE CESTE  

Sektor za razvoj i strateško planiranje 

Odjel za razvoj i planiranje 

KLASA: 350-02/16-01 /712   

URBROJ: 345-400-440-441 /392-21-

06/SM  

Zagreb, 6.10. 2021. god. 

Nije potrebno provoditi stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš 

HRVATSKE ŠUME  

Uprava šuma Split  

KL:ST-06-09-1652  

UR.BR: 15-00-06/01-21-25  

Split, 04.10. 2021.god 

Nema zahtjeva za izradu strateške 

procjene utjecaja na okoliš 

MINISTARSTVO KULTURE  I 

MEDIJA 

Uprava za zaštitu kulturne baštine 

Konzervatorski odjel u Šibeniku 

Klas a: 612-08/21-10/0329 

Urbroj: 532-05-02-14/5-21-02 

Šibenik, 30.rujna 2021. 

Nije potrebno provoditi stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO OBRANE 

Uprava za materijalne resurse sektor 

za vojnu infrastrukturu  

i zaštitu okoliša 

KLASA: 351-01/21-01/3 

URBROJ: 512M3-020103-21-29 

Zagreb, 13. rujna 2021. 

Mišljenja da nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene za 

predmetno. 

Hrvatski operator prijenosnog 

sustava d.o.o. Prijenosno područje 

Split  

Klasa: 350-05/21-01/1  

Urbroj: 2182/09-21-03  

od 27.09.2021. 

Ne postoji  potreba za strateškom 

procjenu utjecaja na okoliš 

REPUBLIKA HRVATSKA  

MINISTARSTVO 

POLJOPRIVREDE 

KLASA: 351-03/21-01 /250 

URBROJ: 525-07/0148-21-2  

Zagreb, 27. rujna 2021. 

Ističe da Ministarstvo  u 

postupcima ocjene o potrebi 

strateške procjene strategije, plana i 
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programa na okoliš sudjeluje  na 

državnoj i područnoj (regionalnoj) 

razini. 

REPUBLIKA HRVATSKA  

MINISTARSTVO UNUTARNJIH 

POSLOVA  

Ravnateljstvo civilne zaštite  

Područni ured civilne zaštite Split 

Služba civilne zaštite Šibenik 

KLASA: 351-02/21-01/5  

URBROJ: 511-01-370-21-2  

Šibenik,1. rujna 2021. 

Mišljenje da ne postoji potreba 

izrade Strateške procjene utjecaja 

na okoliš. 

MINISTARSTVO 

GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG 

RAZVOJA  

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš 

i održivo gospodarenje otpadom 

KLASA: 351-03/21-01/1819 

URBROJ: 517-05-1-1-21-2  

Zagreb, 06. listopada 2021. 

Ne sudjeluje u postupcima ocjene 

odnosno strateške procjene na 

lokalnoj razini. 

REPUBLIKA HRVATSKA  

MINISTARSTVO PROSTORNOGA 

UREĐENJA, GRADITELJSTVA I 

DRŽAVNE IMOVINE  

Uprava za prostorno uređenje  

I dozvole državnog značaja 

KLASA: 350-01/21-02/317  

URBROJ: 531-06-01-02-/06-21-2 

Zagreb, 21. rujna 2021. 

Ministarstvo prostornoga uređenja, 

graditeljstva i državne imovine ne 

sudjeluje u predmetnom postupku. 

Upravni odjel za zaštitu okoliša, 

prostorno uređenje, gradnju i 

komunalne poslove  

Šibensko kninske županije  

KLASA: UP/I-352-03/22-01/88  

URBROJ: 2182-16/1-22-3  

Šibenik, 25. svibnja 2022. 

I. da za Izmjene i dopune (V) 

Prostornog plana uređenja Općine 

Promina sa smanjenim sadržajem 

vezano uz područje zaštite i 

očuvanja prirode (bioraznolikost, 

zaštićena područja) ne treba 

provesti postupak strateške 

procjene utjecaja na okoliš  

i 

II. da su Izmjene i dopune (V) 

Prostornog plana uređenja Općine 

Promina sa smanjenim sadržajem 

prihvatljive za ekološku mrežu. 

 

 

 

V. 

U tablici iz prethodne točke vidljivo je da javno pravna tijela koja su se očitovala, uključujući i Šibensko 

kninsku županiju Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, graditeljstvo  i komunalne 

poslove, koje je dalo je  mišljenje, ne zahtijevaju provedbu postupaka strateške procjene utjecaja na 

okoliš za  Prostorni plan. 

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  Prostornog plana tijela: MUP – 

Policijska uprava Šibensko-kninska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Velimira Škorpika 5, 

22000 Šibenik; Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije, Velimira Škorpika 

27, 22000 Šibenik; HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik, Ante Šupuka 1, 

22000 Šibenik; HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, 10110 Zagreb; Hrvatske ceste d.o.o. - Ispostava Šibenik, Velimira Škorpika 27, 22000 

Šibenik nisu dostavila mišljenja u roku, te se smatra da nemaju zahtjeva za izradu strateške procjene 

utjecaj na okoliš za  Prostorni plan. 

  

VI. 
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Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene zatraženo od  Upravnog odjela zaštitu 

okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove  Šibensko kninske županije   mišljenje o 

provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja općine PROMINA – V.  Upravni odjela za zaštitu okoliša, prostorno 

uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko kninske županije dalo je mišljenu (KLASA: 351-

01/21-01/6 URBROJ: 2182-16/1-22-5  

Šibenik, 25. svibnja 2022.)  „da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene proveden sukladno 

Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, 

te za planirane Izmjene i dopune (V) Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim 

sadržajem ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš“. 

 

 

VII. 

Općina PROMINA  dužna je o ovoj odluci obavijestiti  javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti 

okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju 

javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša(Narodne novine, br. 64/08), kojima se 

uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

VIII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj WEB stranice i službenom 

glasilu Općine PROMINA 

 

 

                                                                   Načelnik: 

Tihomir Budanko, v. r.  
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