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II. 

NAČELNICA 

OPĆINE ROGOZNICA 

 

96. 
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), 

članka 5. stavak 4. i članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne 

novine“, broj 3/17) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21) 

općinska načelnica Općine Rogoznica, dana 13. listopada 2022. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica  

 
 

Članak 1. 

(1) Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica (u daljnjem tekstu: Plan). 

(2) Izrada Plana započela je donošenjem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Rogoznica (u daljnjem tekstu: Odluka o izradi Plana), koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Rogoznica 

na 8. sjednici od 15. rujna 2022. godine, a objavljena je u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“, broj 

06/22.  

(3) Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan provodi Općina Rogoznica u suradnji 

sa Upravnim odjelom za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske 

županije. 

 

Članak 2. 

(1) Nadležno tijelo za provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš je općinska načelnica Općine 

Rogoznica sukladno članku 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. 

Izrađivač Plana je Urbos d.o.o. iz Splita. 

 

Članak 3. 

(1) Razlozi za donošenje Plana iz članka 1. ove Odluke utvrđeni su u Odluci o izradi Plana, i to u članku 3., na 

slijedeći način: 

- Preispitivanje granica građevinskog područja u odnosu na  izgrađenost prostora, osobitost krajobraza, 

zaštitu prirodne i  kulturno povijesne baštine. 

- Planiranje sunčane elektrane cca. 3 MW na k.č.br. 11298 k.o. Račice na području Mali-Orljak, Općina 

Rogoznica, Šibensko-Kninska Županija. 

- Usklađivanje prostorno planskih rješenja sa prostornim zahtjevima iz Provedbenog programa Općine 

Rogoznica od 2022.-2025. 

- Usklađivanje prometne i komunalne infrastrukture, te društvene infrastrukture sukladno zahtjevima 

javnopravnih tijela.    
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- Usklađivanje sa zahtjevima javnopravnih tijela, javnih ustanova i poduzeća u pogledu korištenja 

poljoprivrednog i šumskog zemljišta mora i obale, te u pogledu zaštite okoliša.  

- U usklađivanje  Zakonom i drugim posebnim propisima koji su od značaja za prostorno uređenje, a  

izmijenjeni su odnosu na ranija usklađenja. 

- Korekcija odredbi za provođenje. 

Članak 4. 

Ciljevi i programska polazišta Plana određena su u članku 6. Odluke o izradi Plana na slijedeći način: 

-  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 

ZPU, posebno u području ograničenja članaka 46.,47. i 48. ZPU. 

-  Izgradnjom sunčane elektrane u Općina Rogoznica može pridonijeti ispunjavanju ciljeva Republike Hrvatske u 

pogledu energetskog razvoja, energetske učinkovitosti, postizanja ciljeva smanjenja ispuštanja stakleničkih 

plinova, smanjenja uvoza energije i energenata te ispunjavanja međunarodno preuzetih obveza. 

-  Na zemljištu u Rogoznici smještenom na k.č.br. 11298 k.o. Račice površine raspoložive za montažu 

fotonaponskih modula od oko 48.500 m2, planira se izgraditi sunčana elektrana za proizvodnju električne 

energije snage foto naponskog generatora od oko 3.0 MWp. 

-  Nakon definiranja ciljeva, prioriteta, mjera i projekta i Provedbenog programa 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.  

-  Izmjene planirane prometne i komunalne infrastrukture, društvene infrastrukture, načina korištenja 

poljoprivrednog i šumskog zemljišta, te obale provesti će se sukladno zahtjevima javnopravnih tijela, odnosno 

javnih poduzeća i ustanova koje upravljanju prometnim i infrastrukturnim sustavima, društvenim djelatnostima, 

šumskim zemljištem i obalom. 

-  Izmjena Odredbi za provođenje ima se za cilj usklađivanje odredbi i otklanjanje nejasnoća (prema iskustvima 

ureda za prostorno uređenje), a  u cilju lakše provedbe.   

 

Članak 5. 

(1) Obuhvat Plana određen je u članku 4. Odluke o izradi Plana na slijedeći način: 

-  Obuhvat Izmjena i dopuna odnosi se na administrativno teritorijalne granice jedinice lokalne 

samouprave – Općine Rogoznica.  

Članak 6. 

(1) Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, provode 

se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), 

Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), u 

skladu s Mišljenjem o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

dostavljenim od Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove 

Šibensko-kninske županije, KLASA: 351-02/22-01/53, URBROJ: 2182-16/1-22-2, od 13. rujna 2022.  i 

odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Plan donosi i to redoslijedom kako je utvrđeno u Prilogu 

I. ove Odluke. 

 

Članak 7. 

(1) U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su 

navedene u Prilogu II. ove Odluke. 
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Članak 8. 

(1) Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica o ovoj Odluci dužan je informirati javnost sukladno Zakonu o 

zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti o pitanjima zaštite 

okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

Članak 9. 

(1) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“. 

 

 

 

 

KLASA: 351-03/22-01/3                                                                                               

URBROJ: 2182-12-02/22-1 

Rogoznica, 13. listopada 2022.                                                                                   
 

 OPĆINSKA NAČELNICA 

Anita Živković, v.r.  

PRILOG I. 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na 

okoliš 

1. Općina Rogoznica, sukladno odredbi iz čl. 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 

programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš za Plan donošenjem ove Odluke. 

2. Općina je dužna pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u Prilogu II. 

ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja, općinska načelnica dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o 

potrebi strateške procjene. 

3. Na temelju kriterija za utvrđivanje značajnog utjecaja Plana na okoliš, iz Priloga III. Uredbe o strateškoj 

procjeni utjecaja na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), tijela i/ili osobe daju mišljenje o potrebi strateške 

procjene te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini Rogoznica. 

4. Ukoliko općinska načelnica ocijeni potrebnim, osigurati će se dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom koja 

je dostavila mišljenje iz točke 2. ovog Priloga. 

5. Općina Rogoznica dostavlja Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske 

županije (u daljnjem tekstu: Upravno tijelo), sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, 80/13 i 

15/18), zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu. 

6. Ako Upravno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost 

područja ekološke mreže, daje mišljenje da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu. 

7. Ako Upravno tijelo ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i 

cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene, što 

znači da se obvezno provodi i postupak strateške procjene. 

8. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Općina potvrđuje da za Plan 

koji je u izradi „jest potrebno“ ili „nije potrebno“ provesti postupak strateške procjene, Općina je dužna o 

provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog tijela pri čemu je dužna dostaviti prijedlog 

odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene. 

9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o 

obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške 
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procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 

na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17). 

10. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije 

potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o planu i obrazloženje 

razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu. 

11. O odluci iz točke 9. i 10. Općina informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju 

i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08). 

 

PRILOG II. 

Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja Plana na okoliš: 

1. Upravna tijela Šibensko – kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22 000 Šibenik 

� Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, 

� Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove 

� Upravni odjel za pomorstvo, promet, i otočni razvoj, 

� Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata 

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite,  Služba civilne zaštite Šibenik, Velimira 

Škorpika 5, 22 000 Šibenik, 

3. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, 

Stube Jurja Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik, 

4. Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22 000 Šibenik, 

5. Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije, Prilaz tvornici 39, 22 000 Šibenik, 

6. Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Split, Šumarija Šibenik,  J. Bana Jelačića 1, 22 000 Šibenik 

7. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode,  Radnička cesta 80, 10000 

Zagreb, 

8. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za klimatske aktivnosti,  Radnička cesta 80, 

10000 Zagreb, 

9. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, 

10. Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. F. Tuđmana br. 8, 22 000 Šibenik, 

11. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Split, Vukovarska 35, 21 000 Split, 

12. JKP Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Ul. kralja Zvonimira 50, 22 000 Šibenik, 

13. Županijska uprava za ceste – Šibenik, Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik, 

14. Hrvatske ceste d.o.o, Poslovna jedinica Split, Ispostava Šibenik, Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik, 

15. Lučka uprava u Šibensko-kninskoj županiji, Draga 14, 22 000 Šibenik, 

16. Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina, 

17. Općina Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten 
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E-mail: opcina.rogoznica@si.htnet.hr • Internet: www.rogoznica.hr 

Izdavač: OPĆINA ROGOZNICA, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22203 Rogoznica
Tel: 022/ 559 040 • Fax: 022/ 558 136; 

Tisak: Općina Rogoznica
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