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Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 i 
153/13, u daljnjem tekstu Zakon) i članka 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 
plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17, u daljnjem tekstu Uredba) 
Općinska načelnica Općine Rogoznica donosi 
 
 

ODLUKU 
 

o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine 
Rogoznica za razdoblje 2017.-2021. godine (u daljnjem tekstu SRP Općine Rogoznica) 

 
 
 
I.  Programska polazišta, obuhvat i ciljevi SRP Općine Rogoznica 
 
SRP-om Općine Rogoznica utvrditi će se razvojni ciljevi usmjereni prema održivom socio-
ekonomskom razvoju općine te definirati razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će doprinijeti 
ostvarenju postavljenih ciljeva.  
 
Strateški ciljevi razvoja Općine Rogoznica su:   
 
CILJ 1: Izgradnja i poboljšanje komunalne infrastrukture uz kvalitetno upravljanje resursima, 
 
CILJ 2: Razvoj gospodarstva temeljenog na adekvatnim, konkurentnim i razgranatim 
gospodarskim aktivnostima, 
 
CILJ 3: Unaprjeđenje ljudskih potencijala i podizanje kvalitete života stanovništva, 
 
CILJ 4: Obnova, revalorizacija i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom. 
 
 
Obuhvat SRP-a Općine Rogoznica je cijelo područje Općine Rogoznica.   
 
 
II. Konačno utvrđen sadržaj strateške studije procjene utjecaja na okoliš SRP-a Općine 
Rogoznica 
 
Strateška studija sadrži: 

- kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva SRP-a Općine Rogoznica i odnosa s drugim 
odgovarajućim strategijama, planovima i programima, 

- podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez SRP-a Općine 
Rogoznica, 

- okolišne značajke područja na koja provedba SRP-a Općine Rogoznica može značajno 
utjecati, 

- postojeće okolišne probleme koji su važni za SRP Općine Rogoznica, posebno 
uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice 
područja određena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode 
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- ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i 
sporazuma, koji se odnose na strategiju, plan odnosno program, te način na koji su ti 
ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade SRP-a Općine 
Rogoznica, 

- vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, 
srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, 
uključujući bioraznolikost, stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak, klimu, 
materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove 
međuodnose, 

- mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja i ublažavanja 
nepovoljnih utjecaja provedbe SRP-a Općine Rogoznica na okoliš, 

- kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih razumnih alternativi, obrazloženje 
najprihvatljivije razumne alternative SRP-a Općine Rogoznica na okoliš uključujući i 
naznaku razmatranih razumnih alternativi i opis provedene procjene, uključujući i 
poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri 
prikupljanju potrebnih podataka 

- opis predviđenih mjera praćenja, 
- ne-tehnički sažetak podataka. 

 
 
III. Popis i mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su sudjelovala 
u postupku  
 

1. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Šibeniku, J. Čulinovića 1/3 Šibenik, 
2. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Trg 

Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik,  
3. Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, 

22 000 Šibenik,  
4. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Šibensko-kninske županije, Trg Pavla 

Šubića I br. 2, 22 000 Šibenik,  
5. Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije, Trg 

Pavla Šubića I br. 2, 22 000 Šibenik  
6. Lučka uprava Šibensko-kninske županije, Draga 14, 22 000 Šibenik,   
7. Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22 000 

Šibenik, 
8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 

p.p. 475, 21000 Split  
9. Hrvatske šume, UŠP SPLIT, Šumarija Šibenik, Bana Josipa Jelačića 1, 22000 

Šibenik, 
10. Ceste Šibenik d.o.o., Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik, 
11. Elektra Šibenik, Ante Šupuka 1, Šibenik 
12. MUP – Policijska uprava Šibensko-kninska, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik 
13. Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina, 
14. Općina Primošten, Svetog Josipa 7, 22 202 Primošten, 
15. Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, 22 000 Šibenik 
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U vremenu trajanja roka za dostavu mišljenja i prijedloga za sadržaj strateške studije, 
mišljenja i prijedloge o sadržaju strateške studije dostavljena su mišljenja 7 tijela (od ukupno 
15) o sadržaju strateške studije kako slijedi:  

 
1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko-kninska, mišljenje od 

16.05.2017. ( Broj: 511-13-06-4197/2-2017.D.B.) u kojem je navedeno da je potrebno 
voditi računa o mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi, života i imovine, o 
sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovom požarnom odjeljivanju, o 
osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila, o osiguranju dostatnih 
izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir postojeća i nova naselja, građevine, 
postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama, da se 
prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža ukoliko ne postoji, predvidi 
vanjska hidrantska mreža. Nastavno na sve spomenuto potrebno voditi računa da 
građevine u svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine moraju miti 
udaljene od susjednih građevina sukladno posebnom propisu; građevine u kojima se 
obavlja proizvodnja ili skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama i plinovima, 
eksplozivima, pirotehničkim sredstvima i streljivom moraju biti udaljene od susjednih 
građevina prema posebnom propisu; radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine 
i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, sve građevine moraju imati 
vatrogasni pristup određen prema posebnom propisu. Potrebno je dosljedno 
pridržavati se važeće zakonske regulative kao i prijedloga tehničkih i organizacijskih 
mjera iz Procjene ugroženosti od požara Grada Šibenika te kod projektiranja uzeti u 
obzir sve mjere zaštite od požara u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim 
propisima koji reguliraju ovu tematiku, a u dijelu gdje ne postoje hrvatski propisi 
primijeniti proračunske metode i/ili modele koji se temelje na provjerenim tehničkim 
rješenjima odnosno primjene odgovarajući inozemni propisi kao priznata pravila 
tehničke prakse.  

 
2. Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Split, mišljenje od 25. svibnja 2017., 

URBROJ: ST-06-10-AK-2441/28) u kojem je navedeno da Hrvatske šume d.o.o. 
nemaju posebnih zahtjeva vezano za sadržaj strateške procjene utjecaja na okoliš osim 
što su mišljenja da treba voditi računa kako bi se Programom izbjegla degradacija 
šuma (osobito visokih šuma) te u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o 
šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 
148/13, 94/14) očuvale šumu kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku koja imaju 
njezinu osobitu zaštitu.  

 
3. Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, mišljenje od 29. svibnja 2017. 

(Broj: 948-01/17) u kojem je navedeno da, osim poštivanja Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), 
nema dodatnih zahtjeva.  
 

4. Hrvatske ceste, mišljenje od 31.05.2017. (KLASA: 350-02/2017-1/93, URBROJ: 345-
211/517-2017-2/ TZ) da nema posebnih zahtjeva o sadržaju studije strateške procjene 
utjecaja na okoliš.  
 

5. Općina Primošten, mišljenje od 25. svibnja 2017. (KLASA: 351-03/17-03/02, 
URBROJ: 2182/02-03/08-17-1) da nema posebnih zahtjeva o sadržaju studije strateške 
procjene utjecaja na okoliš.  
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6. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Šibenik, 
mišljenje od 31. svibnja 2017. (KLASA: 612-08/17-01/1426, URBROJ: 532-04-02-
14/8-17-2) u kojem je navedeno da je potrebna izrada Konzervatorske podloge koja se 
mora verificirati u nadležnom Konzervatorskom odjelu u Šibeniku.  
 

7. Elektra Šibenik, mišljenje od 07. lipnja 2017. (Broj: 401500101/6880/17BV) da nema 
posebnih zahtjeva o sadržaju strateške studije.  

 
 
IV. Podaci o izrađivaču SRP-a Općine Rogoznica  
Izrađivač SRP-a Općine Rogoznica je tvrtka UHY SAVJETOVANJE d.o.o. iz Splita.  
 
 
V. Objava Odluke o sadržaju Strateške studije 
U svrhu informiranja javnosti ova Odluka se sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i 
sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08) objavljuje se na 
oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Rogoznica www.rogoznica.hr.   
 
 
Klasa: 351-03/17-30/3 
Ur.broj: 2182/12-03/17-19 
Rogoznica, 06.09.2017.  
 
 
 
       Općinska načelnica: 
 
        Sandra Jakelić, v.r  
 


