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R E P U B L I K A  H R V A T S K A  
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 
    Upravni odjel za zaštitu okoliša  
           i komunalne poslove  
 
Klasa: 351-03/15-01/4 
Urbroj: 2182/1-15-15-8 
 
Šibenik, 23. ožujka 2015. 
 
 

Na temelju članka 160. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 
80/13), članka 7. stavka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“ br. 64/08), a u vezi s odredbama članka 12. stavka 1. točke 1. Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(„Narodne novine“ br. 64/08), Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove donosi 
slijedeću 

 
INFORMACIJU 

 
o provođenju postupka određivanja sadržaja Strateške studije procjene utjecaja 

Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije na okoliš 
 
 
Tijelo nadležno za provedbu postupka: 

Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove  
(Sukladno Odluci o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i 
dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije, „Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 6/15) 
 
 
Pravni temelj za postupak određivanja sadržaja strateške studije: 

Postupak se provodi na temelju članka 68. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članaka 
6. do 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš. 
 
 
Sažetak postupka:  

Slijedom donošenja Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na 
okoliš Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije, a sukladno 
člancima članaka 6. do 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, 
pristupa se postupku određivanja sadržaja strateške studije.  
U svrhu određivanja sadržaja strateške studije, zatražit će se od nadležnih tijela – sudionika 
u postupku da dostave mišljenja o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju 
obraditi u strateškoj studiji vezano na područje njihovog djelokruga. 
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Nadležna tijela – sudionici u postupku određivanja sadržaja strateške studije: 
 

1. Upravna tijela Šibensko-kninske županije: 
- Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, 
- Upravni odjel za gospodarstvo, 
- Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj, 
- Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport, 
- Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 

2. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, 
3. Lučka kapetanija Šibenik, 
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 
Šibenik, Odjel za zaštitu i spašavanje, 
5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko-kninska, Odjel upravnih i 
inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, 
6. HEP Proizvodnja d.o.o., 
7. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 
8. HEP Distribucija d.o.o. Zagreb, DP Elektra Šibenik, 
9. JKP „Vodovod i odvodnja“ Šibenik, 
10. Komunalno poduzeće d.o.o. Knin, 
11. RAD d.o.o. komunalno poduzeće Drniš, 
12. Županijska uprava za ceste – Šibenik, 
13. Grad Šibenik, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste, 
14. Lučka uprava u Šibensko-kninskoj županiji, 
15. Lučka uprava Šibenik, 
16. HŽ Infrastruktura društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i 
izgradnju željezničke infrastrukture,  
17. JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije, 
18. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 
19. Ministarstvo poljoprivrede, temeljem Zakona o šumama,  
20. Ministarstvo poljoprivrede, temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o 
stočarstvu, 
21. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Šibeniku, 
22. Ministarstvo turizma, 
23. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, 
24. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša,  
25. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za industrijsku politiku, energetiku i rudarstvo, 
26. Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Split, 
27. Hrvatska agencija za telekomunikacije,  
28. Hrvatske ceste d.o.o.,  
29. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje 
plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra,  
30. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 
31. Sve jedinice lokalne samouprave s područja Šibensko-kninske županije: 

- Grad Drniš, 
- Grad Knin, 
- Grad Skradin, 
- Grad Šibenik, 
- Grad Vodice, 
- Općina Bilice, 
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- Općina Biskupija, 
- Općina Civljane, 
- Općina Ervenik, 
- Općina Kijevo, 
- Općina Kistanje, 
- Općina Murter – Kornati, 
- Općina Pirovac, 
- Općina Primošten, 
- Općina Promina, 
- Općina Rogoznica, 
- Općina Ružić, 
- Općina Tisno, 
- Općina Tribunj, 
- Općina Unešić. 

 
Način sudjelovanja javnosti - davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga: 

U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija objavljuje se na službenoj internetskoj 
stranici Šibensko-kninske županije (www.sibensko-kninska-zupanija.hr) i oglasnoj ploči 
Šibensko-kninske županije.  
 

Poziva se sva zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj 
Strateške studije. 
 

Mišljenja se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom 
na gore navedenu klasu, u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela: Šibensko-kninska 
županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Trg Pavla Šubića I br. 2, 
Šibenik.  
 

Prispjela mišljenja, primjedbe i prijedlozi javnosti dostavljeni u postupku informiranja 
te mišljenja tijela određenih posebnim propisima razmotrit će se prije donošenja Odluke o 
sadržaju strateške studije.   
 
Način informiranja i javnosti i zainteresirane javnosti o donesenoj  
odluci o sadržaju strateške studije:  

Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove će 
Odluku o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI) 
Prostornog plana Šibensko-kninske županije objaviti na službenim internetskim stranicama 
Šibensko-kninske županije (www.sibensko-kninska-zupanija.hr) i na oglasnoj ploči Šibensko-
kninske županije. 
 

 


