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Uvod 
 
 Na temelju odredbi članka 63. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti okoliša 
(„Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) za Izmjene i dopune (VI) Prostornog 
plana Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: Plan) bilo je potrebno provesti 
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš s obzirom da se radi o izmjenama i 
dopunama plana koji se donosi na područnoj (regionalnoj) razini iz područja 
prostornog planiranja i koji daje okvir za provedbu zahvata koji podliježu ocjeni o 
potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš. 

 
U skladu s člankom 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa 

na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08) (u daljnjem tekstu: Uredba) procjenjivani su 
vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Plana. Postupak 
uključuje određivanje sadržaja Strateške studije, izradu Strateške studije i ocjenu 
cjelovitosti i stručne utemeljenosti Strateške studije u postupku davanja mišljenja 
Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš, postupak davanja 
mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja tijela jedinica 
lokalne i drugih tijela, informiranje i sudjelovanje javnosti sukladno odredbama 
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08). 

 
1. Odluka o započinjanju postupka  

 
Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša i članka 4. stavak 3. Uredbe, a u 

skladu s odredbama članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13) 18. ožujka 2015. godine župan 
Šibensko-kninske županije donio je Odluku o započinjanju postupka strateške 
procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske 
županije (Klasa: 351-03/15-01/4, Urbroj: 2182/1-06-15-7), čime je započeo postupak 
strateške procjene. 

 
U točki VI. navedene Odluke utvrđeno je da će se u okviru strateške procjene 

utjecaja Plana na okoliš provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti Plana za 
ekološku mrežu prema dobivenom mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode 
(Klasa: UP/I-612-07/14-60/119, Urbroj: 517-07-2-2-14-5 od 19. prosinca 2014. 
godine). 

 
U Prilogu I. iste Odluke utvrđuje se redoslijed radnji koje će se provesti u 

postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, a u Prilogu II. naveden je popis 
tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku strateške 
procjene utjecaja Plana na okoliš slijedom nadležnosti za pojedine sastavnice okoliša 
radi davanja mišljenja o sadržaju Strateške studije i kasnije mišljenja na Stratešku 
studiju. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 
Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije objavljena je na 
službenim internetskim stranicama Šibensko-kninske županije (www.sibensko-
kninska-zupanija.hr) i u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, broj 6/15. 
Navedenom Odlukom određen je načelni tijek postupka strateške procjene Plana. 

 

http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/
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1.1 Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i 

dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije  

 

 



 

3 



 

4 



 

5 



 

6 



 

7 



 

8 



 

9 

 
 
 
 
 



 

10 

2. Određivanje sadržaja Strateške studije 

 
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije 

je sukladno članku 160. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša, članku 7. stavku 5. 
Uredbe, a u vezi članka 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša objavio Informaciju o provođenju 
postupka određivanja sadržaja Strateške studije o značajnom utjecaju Plana na okoliš 
(Klasa: 351-03/15-01/4, Urbroj: 2182/1-15-15-8 od 18. ožujka 2015. godine) koja 
sadrži popis nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima – sudionika u 
postupku određivanja sadržaja Strateške studije te određuje način davanja prijedloga 
i mišljenja te način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o donesenoj Odluci 
o sadržaju Strateške studije utjecaja Plana na okoliš. Navedena Informacija 
objavljena je na službenoj internetskoj stranici Šibensko-kninske županije i oglasnoj 
ploči Šibensko-kninske županije. 
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2.1 Informacija o provođenju postupka određivanja sadržaja Strateške studije procjene  

utjecaja Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije na okoliš. 
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Također, sukladno odredbama članka 7. Uredbe Upravni odjel za zaštitu 
okoliša i komunalne poslove je zahtjev za dostavu mišljenja Klasa: 351-03/15-01/4, 
Urbroj: 2182/1-15-15-9, dostavilo tijelima određenim posebnim propisima o sadržaju 
strateške studije i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj 
studiji, vezano za područje iz djelokruga toga tijela (npr. priroda, zrak, more, tlo, 
krajobraz, kulturno-povijesna baština, buka, otpad i dr.). Na temelju članka 8. stavka 
2. Uredbe navedeni sudionici su bili obvezni svoja mišljenja o sadržaju Strateške 
studije dostaviti u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva za mišljenje. Tijekom 
zakonom utvrđenog roka zaprimljena su mišljenja i/ili prijedlozi na sadržaj Strateške 
studije od:  

- Hrvatske regulatorne agencije (Klasa: 350-05/14-01/297, Urbroj: 376-10/SV-
15-7 (HP) od 03. travnja 2015.), 

- Ministarstva obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša (Klasa: 350-02/14-01/204, Urbroj: 512M3-
020201-15-8 od 08. travnja 2015.), 

- Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 
Šibenik (Klasa: 350-02/15-01/02, Urbroj: 543-16-15-3 od 10. travnja 2015.), 

- HEP Operatera distribucijskog sustava d.o.o., Distribucijsko područje Elektra 
Šibenik (Broj: 401500101/3264/15BV od 10. travnja 2015.), 

- Hrvatskih cesta d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i 
planiranje (Klasa: 350-02/2013-1/443, Urbroj: 345-211/517-2015-8/TZ od 17. 
travnja 2015.), 

- Općine Promina (Klasa: 351-03/15-01/1, Urbroj: 2182/09-15-01, od 16. 
travnja 2015.), 

- Hrvatskih šuma, Uprave šuma podružnice Split (Urbroj: ST-06-11-SD-3520/59 
od 23. travnja 2015.), 

- Ministarstva turizma (Klasa: 350-02/14-02/4, Urbroj: 529-04-15-6 od 17. 
travnja 2015.), 

- HŽ Infrastruktura (Broj: 2178/15 od 30. travnja 2015.), 
- Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave sigurnosti plovidbe, 

Lučka kapetanija Šibenik (Klasa: 350-05/15-01/117, Urbroj: 530-04-4-5-2-15-2 
od 6. svibnja 2015.), 

- Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana (Klasa: 
351-03/15-01/0077, Urbroj: 374-24-3-15-4/SM od 05. svibnja 2015.), 

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Šibeniku (Klasa: 612-08/15-10/0148, Urbroj: 532-04-02-14/3-14-2 od 08. 
svibnja 2015.), 

- Ministarstvo gospodarstva, Uprava za energetiku i rudarstvo (Klasa: 350-
01/15-01/02, Urbroj: 526-04-01-01-02/2-15-03 od 27. travnja 2015.), 

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode (Klasa: 612-
07/15-58/20, Urbroj: 517-07-2-2-15-3 od 08. svibnja 2015.). 
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2.2 Poziv tijelima određenim posebnim propisima za dostavu mišljenja o sadržaju  

Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-
kninske županije 
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U svrhu informiranja javnosti, informacija o provedbi postupka određivanja 

sadržaja Strateške studije o značajnom utjecaju na okoliš Izmjena i dopuna (VI) 
Prostornog plana Šibensko-kninske županije objavljena je na internetskoj stranici 
Šibensko-kninske županije te na oglasnoj ploči Šibensko-kninske županije, Trg Pavla 
Šubića I br. 2, Šibenik, u razdoblju od 30. ožujka 2015. do 30. travnja 2015. godine. 
Sukladno članku 8. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa 
na okoliš Upravni odjel za zaštitu okoliša Šibensko-kninske županije organizirao je 20. 
travnja 2015. godine u prostorijama Gradske vijećnice u Šibeniku raspravu u svrhu 
usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja 
strateške studije. 

Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Plana donesena je 21. 
svibnja 2015. godine (Klasa: 351-03/15-01/4, Urbroj: 2182/1-06-15-34) i objavljena 
je sukladno člancima 9. i 10 Uredbe na službenoj internetskoj stranici Šibensko-
kninske županije i u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, broj 10/15. 
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2.3 Poziv na raspravu o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i  

dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije 
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2.3.1. Zapisnik o raspravi o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena 

i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije. 
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2.3.2. Popis prisutnih na raspravi o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš 

Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije. 
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2.4 Pregled mišljenja/očitovanja javnopravnih tijela o sadržaju Strateške studije procjene 

utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije. 
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2.5 Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI)  

Prostornog plana Šibensko-kninske županije. 
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3. Odabir ovlaštenika za izradu Strateške studije 

 
U skladu s provedenim otvorenim postupkom javne nabave, te nakon pregleda 

i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda četiri (4) ponuditelja (IPZ Uniprojekt TERRA 
d.o.o., IRES ekologija d.o.o., Institut IGH d.o.o., OIKON d.o.o.), ponuda tvrtke 
OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, 
OIB: 63588853294 (u daljnjem tekstu: Izvršitelj) zadovoljila je zakonske uvjete i 
uvjete iz dokumentacije za nadmetanje i bila je ekonomski najpovoljnija. 

Slijedom navedenoga, sklopljen je ugovor o izradi Strateške studije o utjecaju 
Plana na okoliš s navedenim Izvršiteljem. 

 

4. Izrada Strateške studije 

 
U skladu s člankom 12. Uredbe u propisanom roku Izvršitelju je dostavljena 

Odluka o sadržaju Strateške studije i nacrt Plana. Izvršitelj je tijekom izrade Strateške 
studije surađivao s izrađivačem Plana. Podloge za izradu Strateške studije bili su 
strateški dokumenti, izvješće o stanju okoliša, kakvoće zraka, stanju šuma i šumskog 
zemljišta, znanstveni i stručni radovi, prostorni planovi. 

 

5. Ocjena cjelovitosti i stručne utemeljenosti Strateške studije 

 
U skladu s člankom 13. Uredbe, cjelovitost i stručnu utemeljenost Strateške 

studije u odnosu na utvrđeni sadržaj Strateške studije ocjenjivalo je Povjerenstvo u 
propisanom postupku, koje je osnovano Odlukom o osnivanju i imenovanju 
Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana 
Šibensko-kninske županije na okoliš (Klasa: 351-03/15-01/4, Urbroj: 2182/1-15-15-
39) i Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku 
procjenu utjecaja Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije 
na okoliš (Klasa: 351-03/15-01/4, Urbroj: 2182/1-15-16-41). 

Povjerenstvo je održalo 2. sjednice i to: 01. travnja 2016. godine i 21. srpnja 
2016. godine u Šibeniku. Povjerenstvo je na sjednicama radilo kako je utvrđeno 
zapisnikom sa svake održane sjednice. Na prvoj sjednici povjerenstvo je utvrdilo da 
strateška studija sadrži nedostatke koje je moguće otkloniti u zakonskom roku. U 
zadanom roku od održavanja sjednica članovi Povjerenstva su iznijeli svoje primjedbe 
usmenim i pismenim putem, od kojih je većina prihvaćena i u tom smislu je 
nadopunjena strateška studija. Na drugoj sjednici, sukladno članku 72. Zakona o 
zaštiti okoliša Povjerenstvo je donijelo Mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti 
strateške studije (Klasa: 351-03/15-01/4, Urbroj: 2182/1-15-16-50 od 21. srpnja 
2016. godine). 
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5.1 Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Izmjena  

i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije na okoliš. 
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5.2 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu  

utjecaja Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije na okoliš 
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5.3 Mišljenje Povjerenstva na Stratešku studiju o utjecaju na okoliš Izmjena i dopuna  

(VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije 
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6. Javna rasprava o Strateškoj studiji i Planu 

 
Župan Šibensko-kninske županije je na temelju članka 15. Uredbe i članka 16. 

i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša 28. srpnja 2016. godine donio Odluku o utvrđivanju 
Prijedloga Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije i 
Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-
kninske županije za javnu raspravu (Klasa: 351-03/15-01/4, Urbroj: 2182/1-06-16-
51), koja je objavljena na službenim internetskim stranicama Šibensko-kninske 
županije. 

Javna rasprava o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI) 
Prostornog plana Šibensko-kninske županije objavljena je: 
- u dnevnom tisku: Slobodna Dalmacija 01. kolovoza 2016., 
- u tjednom listu: Šibenski list 04. kolovoza 2016., 
- u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, broj 10/16, 
- na službenim internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog 

uređenja www.mgipu.hr,  
- na službenim internetskim stranicama Šibensko-kninske županije  

www. sibensko-kninska zupanija.hr  
 

Javni uvid i javna rasprava o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Izmjena i 
dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije održana je u razdoblju od 
09. kolovoza do 07. rujna 2016. godine. Tijekom trajanja javnog uvida i javne 
rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti je bio omogućen uvid u Prijedlog izmjena i 
dopuna Plana, Stratešku studiju i sažetak Strateške studije u prostorijama Šibensko-
kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik, svakog radnog dana u uredovno 
radno vrijeme. 
 

Javno izlaganje o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 
(VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije održano je dana 31. kolovoza 2016. 
godine s početkom u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici u Šibeniku, Trg Republike 
Hrvatske 1. 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna (VI) Prostornog 
plana Šibensko-kninske županije mogli su se davati do zaključenja javne rasprave na 
mjestu javnog uvida upisom u Knjigu primjedbi ili su se mogli dostaviti putem pošte 
Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Trg Pavla Šubića I. br. 2, 
Šibenik. 
 

Napomena:  
Objava javne rasprave, javna rasprava i javni uvid održani su istovremeno i za 
Izmjene i dopune (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije. 
 

http://www.mgipu.hr/
http://www.mgipu.hr/
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6.1 Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko- 

kninske županije i Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI) Prostornog  
plana Šibensko-kninske županije za javnu raspravu 
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6.2 Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj  

raspravi 

 
Sukladno obvezama Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o prostornom uređenju 

Nositelj izrade dostavio je posebnu pisanu obavijest o javnoj raspravi javnopravnim 
tijelima određenim u Odluci o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš 
Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije u kojoj su pozvani 
da dostave pisana mišljenja/očitovanja o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš 
Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije: 

 
U postupku davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga zahtjev za davanje 

mišljenja dostavljen je sljedećim tijelima: 
1.  Upravna tijela Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 

Šibenik: 
- 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, Trg Pavla Šubića I br. 2, 
22000 Šibenik, 

3.  Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. F. Tuđmana br. 8, 22000 Šibenik, 
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Šibenik, Odjel za zaštitu i spašavanje, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik, 
5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko-kninska, Odjel 

upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Velimira 
Škorpika 5, 22000 Šibenik, 

6.  HEP Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, 
7.  Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb, 
8.  HEP Distribucija d.o.o. Zagreb, DP Elektra, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik, 
9.  JKP „Vodovod i odvodnja“, Ul. Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik, 
10. Komunalno poduzeće d.o.o. Knin, Trg Oluje 5. kolovoza 1995. br. 9, 22300 Knin, 
11. RAD d.o.o. komunalno poduzeće Drniš, S. Radića 69, 22320 Drniš, 
12. Županijska uprava za ceste – Šibenik, Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik, 
13. Grad Šibenik, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste, Trg palih 

branitelja Domovinskog rata I, 22000 Šibenik, 
14. Lučka uprava u Šibensko-kninskoj županiji, Draga 14, 22000 Šibenik, 
15. Lučka uprava Šibenik, Vladimira Nazora 53, 22000 Šibenik, 
16. HŽ Infrastruktura društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, 

održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, Antuna Mihanovića 12, 10000 
Zagreb, 

17. JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije, 
Prilaz tvornici 39/2, 22000 Šibenik, 

18. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike 
Austrije 14, 10000 Zagreb, 

19. Ministarstvo poljoprivrede, Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 1, 10000 Zagreb, 
temeljem Zakona o šumama, 
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20. Ministarstvo poljoprivrede, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, temeljem 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o stočarstvu, 

21. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Šibeniku, Stube J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik, 

22. Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, 
23. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, 

Vukovarska 35, 21000 Split, 
24. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta br. 7 (objekt broj 7), 10000 
Zagreb, 

25. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za industrijsku politiku, energetiku i rudarstvo, 
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, 

26. Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, 21000 Split, 
27. Hrvatska agencija za telekomunikacije, PP 162, Jurišićeva 13, 10002 Zagreb, 
28. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb, 
29. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje 

plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Prisavlje 14, 10000 Zagreb. 
30. Sve jedinice lokalne samouprave s područja Šibensko-kninske Županije: 
 - Grad Drniš 

- Grad Knin 
- Grad Skradin 
- Grad Šibenik 
- Grad Vodice 
- Općina Bilice 
- 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. 
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6.3 Mišljenja, primjedbe i prijedlozi iskazani u javnoj raspravi 

 
U tijeku Javne rasprave pristigle su 3 primjedbe, mišljenja ili prijedloga: 
- 2 mišljenja javnopravnih tijela  
- 1 primjedba jedinice lokalne samouprave  
- 0 prijedloga i primjedbi fizičkih i pravnih osoba. 
 
Sve pristigle primjedbe su prihvaćene. U nastavku je dan sažeti prikaz pristiglih 
mišljenja. 
 
 

In
te

rn
a
 

o
zn

a
k
a
 Mišljenja, očitovanja i primjedbe  

PODNOSITELJ ZAHTJEV ODGOVOR 

1. MINISTARSTVO 
POLJOPRIVREDE 
KLASA: 350-02/16-01/525 
URBROJ: 525-07/0367-16-2 

Iznijet je stav da su prihvatljivije 
varijante zahvata koje ne 
zahvaćaju odnosno 
manjom površinom zahvaćaju 
nove poljoprivredne površine 
osobito vrijednog obradivog (PI) 
i vrijednog obradivog (P2) 
poljoprivrednog zemljišta, 
odnosno procjenom 
kumulativnog 
utjecaja manje utiču na 
zagađenje štetnim tvarima 
odnosno, da manje doprinose 
erozivnim 
procesima. 

Zahtjev je već sadržan u Planu 
(članak 20. stavak 1.). 
Izmjenama i dopunama Plana nije 
planirano osobito vrijedno obradivo 
(P1) i vrijedno obradivo (P2) 
poljoprivredno zemljište u 
nepoljoprivredne svrhe. 

2. 

MINISTARSTVO KULTURE 
Uprava za zaštitu kulturne 
baštine 
Konzervatorski odjel u 
Šibeniku 
KLASA: 612-08116-0111089 
URBROJ: 532-04-02-1417-2 

Na Mišljenje nemaju dodatnih 
primjedbi. 

Prihvaća se. 

 

OPĆINA PIROVAC 
OPĆINSKI NAČELNIKKLASA: 
350-02/14-01/04 
UR.BROJ: 2182/11-15-16-7 

Traži se ispravak navoda na 
strani 20. na način da umjesto: 
• zahtjev Općine Pirovac da se 
briše ugostiteljsko turistička 
zona Platine ... 

piše: 
• zahtjev Općine Pirovac da se 
ne briše ugostiteljsko turistička 
zona Platine ... 
jer je isto sukladno njenom 
zahtjevu oznake Klasa: 350-
02/14-01/4; Urbroj: 2182/11-
0402-14-2; Pirovac, 25. rujna 
2014. godine  

Prihvaća se. 

 
Sve primjedbe, mišljenja i prijedlozi na Plan i Stratešku studiju razmotreni su 

od strane izrađivača Strateške studije i izrađivača Plana te nositelja provedbe 
strateške procjene. 
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6.4 Postupak glavne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu 

 
U okviru strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, a sukladno Rješenju 

Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Klasa: UP/I-612-
07/14-60/119; Urbroj: 517-07-2-2-14-5 od 19. prosinca 2015. godine) proveden je i 
postupak Glavne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu. Sukladno mišljenju 
Uprave za zaštitu prirode Ministarstva (Klasa: 612-07/15-58/47, Urbroj: 517-07-2-17-
12 od 24. veljače 2017. godine), a na temelju provedenog postupka Glavne ocjene 
prihvatljivosti Plana te analize mogućih utjecaja Plana utvrđeno je da su Izmjene i 
dopune Prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu, uz primjenu mjera zaštite 
okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu utvrđenih u 
strateškoj studiji, Mišljenju Povjerenstva kao i uvažavanjem Mišljenja Javne ustanove 
za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode 
Šibensko-kninske županije – Priroda (Klasa: 351-03/15-01/1, Urbroj: 2182/1-15/1-
17-6 od 22. veljače 2017. godine). 

 
 

6.5 Mišljenje ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša o provedenom postupku 

strateške procjene utjecaja Plana na okoliš 

 
Na temelju odredbi članka 71. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 

80/13, 153/13 i 78/15) te članka 18. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 
programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08), u postupku provedbe strateške 
procjene utjecaja Plana na okoliš, nositelj izrade Plana prije upućivanja prijedloga 
Plana u postupak donošenja, obvezno je o provedenoj strateškoj procjeni Plana, 
pribaviti mišljenje ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Sukladno navedenom 
ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša je 13. ožujka 2017. godine dostavilo 

mišljenje Klasa: 351‐03/17‐04/200, Urbroj: 517‐06‐2‐1‐2‐17‐3 od 9. ožujka 2017. 
godine kako je postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš proveden 
sukladno propisima zaštite okoliša. 
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6.6 Akti i drugi dokazi objave javne rasprave 

6.6.1 Preslike objave javne rasprave 

 
Slobodna Dalmacija 
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Šibenski list 
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„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/16 
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Službena internetska stranica Šibensko-kninske županije 
www.sibensko-kninska-zupanija.hr 
 

 
 
 
 

http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/
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Službena internetska stranica Ministarstva graditeljstva i  
prostornog uređenja www.mgipu.hr  

http://www.mgipu.hr/
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6.6.2 Preslika posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi  
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6.6.3. Zapisnik o javnom izlaganju  
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6.6.4 Popis prisutnih na javnom izlaganju 
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7. Pregled mišljenja/očitovanja javnopravnih tijela 
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