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Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i78/15), 
članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“ broj 3/2017.) i  članka 36. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst) Općinska načelnica 
Općine Rogoznica dana 21.04.2017. donosi  
 

ODLUKU 
o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog 

programa Općine Rogoznica za razdoblje od 2017. – 2021.g. 
 

Članak 1.  
Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja Strateškog razvojnog 
programa (u daljnjem tekstu SRP) Općine Rogoznica za razdoblje od 2017.-2021.g. 
 
Postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove 
Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica.  
 
Nacrt prijedloga SRP-a Općine Rogoznica izradila je tvrtka „UHY savjetovanje“ d.o.o. iz 
Splita.  
 
Sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 18. travnja 2017. godine, 
(KLASA: UP/I 612-07/17-71/129, URBROJ: 517-07-2-1-1-17-3), SRP Općine Rogoznica je 
prihvatljiv za ekološku mrežu.   
 

Članak 2.  
Programska polazišta SRP-a Općine Rogoznica utvrđena su na način da ovaj dokument 
predstavlja strateški dokument koji definira optimalne razvojne pravce lokalnog područja 
uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog 
okruženja. Strateški razvojni program omogućuje planiranje, provedbu, kontrolu i evaluaciju 
gospodarskog razvoja, potencijalnim investitorima daje uvid u strategiju zajednice u koju žele 
ulagati, dok je za donatore (prvenstveno EU i nacionalne izvore financiranja) osnovni 
dokument na temelju kojeg odlučuju o dodjeli bespovratnih sredstava.  
 
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. 
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Članak 3.  
U postupku ove strateške procjene utjecaja na okoliš provest će se radnje u skladu sa 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 
03/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i posebnih propisa iz područja za koje se 
strateški razvojni program donosi.  
 
 

Članak 4.  
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene SRP-a Općine Rogoznica 
naveden je u Prilogu I. ove Odluke.  
 

Članak 5.  
U postupku  SPUO, prema ovoj Odluci, sudjelovat će javnopravna tijela navedena u Prilogu 
II. ove Odluke.  
 

Članak 6.  
Općinska načelnica će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu sa odredbama Zakona o 
zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).  
 

Članak 7.  
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“. 
 
 
 
Klasa: 351-03/17-30/3 OPĆINA ROGOZNICA NAČELNICA: 
Ur.broj: 2182/12-03/17-5 OPĆINSKI NAČELNIK  
Rogoznica, 21. travnja 2017.  Sandra Jakelić,v.r. 

 
 
 
 
Prilog  I.  Redoslijed radnji 
Prilog II. Javnopravna tijela koja sudjeluju u postupku SPUO  
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PRILOG I.  
 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš 
Strateškog razvojnog programa Općine Rogoznica za razdoblje 2017.-2021.g. 

 
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica će u roku 8 dana od dana donošenja ove 

Odluke započeti postupak određivanja sadržaja strateške studije. 
 

2. U postupku određivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će od tijela 
i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i 
opterećenja za okoliš, zatražiti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka kojima 
se obavezni sadržaj strateške studije dopunjuje kao posebni zahtjev vezano za 
područje iz djelokruga tog tijela i/ili osoba. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom 
sadržaju strateške studije je 30 dana od primitka zahtjeva za mišljenje. U svrhu 
usuglašavanja mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije tijekom navedenog 
roka Jedinstveni upravni odjel će koordinirati i provesti javnu raspravu sa gore 
navedenim tijelima.  
Ove radnje provode se sukladno odredbama članaka 6. do 9. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (u daljnjem tekstu Uredbe). 
 

3. U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će 
sukladno člancima 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša na internetskoj stranici Općine 
Rogoznica objaviti Odluku o izradi SRP-a Općine Rogoznica, programska polazišta i 
ciljeve te informirati javnost o načinu sudjelovanja u postupku strateške procjene.  
 

4. Nakon zaprimanja mišljenja tijela i/ili osoba i javnosti Jedinstveni upravni odjel 
utvrđuje konačni sadržaj strateške studije te Općinska načelnica donosi Odluku o 
sadržaju strateške studije, koju će objaviti na internetskoj stranici Općine Rogoznica 
sukladno članku 11. Uredbe.  
 

5. Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica u roku od 8 dana od dana donošenja 
Odluke o utvrđivanju sadržaja strateške studije istu dostavlja odabranom ovlašteniku, 
koji će izraditi Stratešku studiju, sukladno člancima 12. i 13. Uredbe.  
 

6. Za potrebe ocjene strateške studije Općinska načelnica imenuje Povjerenstvo za 
stratešku procjenu u roku od 8 dana od donošenja odluke o sadržaju strateške studije. 
Postupak imenovanja i rad Povjerenstva propisan je odredbama čl. 14 do čl. 21. 
Uredbe. 
 

7. Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana primitka strateške studije od 
ovlaštenika, istu zajedno s nacrtom prijedloga SRP-a Općine Rogoznica dostavlja 
Povjerenstvu za stratešku procjenu. Nakon što u postupku  sukladno člancima 18. do 
21. Uredbe  ocijeni da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, Povjerenstvo 
donosi mišljenje o rezultatima strateške studije u odnosu na nacrt prijedloga SRP-a 
Općine Rogoznica. 
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8. Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva, Općinska načelnica donosi Odluku o 
upućivanju strateške studije i nacrta prijedloga SRP-a Općine Rogoznica na javnu 
raspravu, sukladno članku 23. Uredbe, koju Odluku objavljuje na internetskoj stranici 
Općine Rogoznica. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o strateškoj 
studiji i nacrtu prijedloga SRP-a Općine Rogoznica provodi se prema odredbama 
članka 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.  
 

9. Istodobno s upućivanjem na javnu raspravu, Jedinstveni upravni odjel Općine 
Rogoznica dostavlja stratešku studiju i nacrt prijedloga SRP-a Općine Rogoznica na 
mišljenje tijelima i/ili osobama od kojih je zatraženo mišljenje za utvrđivanje sadržaja 
strateške studije.  
 

10. Nakon provedene javne rasprave, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica sva 
mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave svih sudionika 
(tijela/osoba/javnosti) dostavlja na očitovanje ovlašteniku, odnosno izrađivaču 
strateške studije i izrađivaču nacrta prijedloga SRP-a Općine Rogoznica. Svojim 
očitovanjem izrađivač strateške studije će predložiti konačne mjere zaštite okoliša i 
program praćenja stanja okoliša vezano za SRP Općine Rogoznica. Jedinstveni 
upravni odjel Općine Rogoznica nakon toga priprema  nacrt konačnog prijedloga  
SRP-a Općine Rogoznica.  
 

11. Prije upućivanja nacrta konačnog prijedloga SRP-a Općine Rogoznica na donošenje 
Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica pribavlja, sukladno članku 25. Uredbe, 
mišljenje od Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-
kninske županije o provedenoj strateškoj procjeni, a navedeno je tijelo u roku od 30 
dana od dana primitka dokumentacije u obvezi dostaviti predmetno mišljenje. 
 

12. Sukladno čl. 26. Uredbe Program praćenja stanja okoliša i ekološke mreže te način 
provjere provedbe mjera zaštite okoliša i ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku 
mrežu pri provedbi SRP-a Općine Rogoznica sastavni jedio Strateškog razvojnog 
programa Općine Rogoznica. 
 

13. Postupak strateške procjene završava izvješćem. Jedinstveni upravni odjel Općine 
Rogoznica dužan je izraditi izvješće o provedenoj strateškoj procjeni (članak 27. 
Uredbe) u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o usvajanju Strateškog 
razvojnog programa Općine Rogoznica za razdoblje 2017.-2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

PRILOG II.  
 

Popis javnopravnih tijela koja su dužna sudjelovati u postupku strateške procjene 
 
 

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 

 
 
 
 


