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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE POLIČNIK 

STRANICA 

1.  Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš VI. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik 
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Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13 i 

78/15) i članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 

na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i članaka 52. i 52 a. Statuta Općine Poličnik 

(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ , broj 06/09, 11/09 i 04/13) nakon provedenog postupka 

ocjene o potrebi strateške procjene VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Poličnik, Općinski načelnik Općine Poličnik donio je 

 

O D L U K U 

da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Poličnik 

 

Članak 1. 

Temeljem Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenja, zaštitu okoliša i komunalne 

poslove Zadarske županije , (KLASA: 351-04/17-01/33, URBROJ: 2198/1-07/02-17-2 od 09. 

svibnja 2017.) za  VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Poličnik (u 

daljnjem tekstu ID PPU)  bilo je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš.  

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnih ID PPU-a Općina 

Poličnik provela je u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenja, zaštitu okoliša i 

komunalne poslove Zadarske županije. 

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Općina 

Poličnik zatražila je mišljenje od Upravnog odjela za prostorno uređenja, zaštitu okoliša i 

komunalne poslove Zadarske županije koji se očitovao da je postupak proveden sukladno 

Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš (KLASA: 351-04/17-01/50, URBROJ: 2198/1-07/2-17-6 od 29. kolovoza 2017.).  

 

Člank 2. 

Pravna osnova za izradu i donošenje VI. ID PPU Općine Poličnik:  

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13), 

- Prostorni plan uređenja Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“, br. 2/01, 

6/04, 2/05, 17/06, 03/10 i 15/14),  

- Prostorni plan uređenja Općine Poličnik („Službeni glasnik Zadarske županije“, br. 14/13, 

„Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 01/04, 03/08, 07/08, 08/10, 04/11, 12/11 i 01/17).  

 

Razlozi za izradu VI. ID PPU Općine Poličnik:  

- Usklađenje važećeg Prostornog plana uređenja sa Zakonom o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“ broj 153/13); 

- Usklađenje važećeg Prostornog plana uređenja sa Prostornim planom uređenja Zadarske 

županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 03/10 i 15/14);  

- Usvajanje prijedloga i zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, usvajanje 

sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima; 

- Revizija obuhvata Urbanističkih planova uređenja; 
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- Usklađenje odnosa izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja sa stvarnim stanjem u 

prostoru; 

- Izmjene granice građevinskih područja naselja na područjima gdje je iskazan interes za 

gradnjom kada je to moguće prema Zakonu o prostornom uređenju; 

- Utvrđivanje granica katastarskih općina, utvrđivanje granica naselja i utvrđivanje granica s 

susjednim općinama i gradovima; 

- Preispitati namjene površina unutar građevinskih područja naselja; 

- Preispitati namjene površina građevinskih područja izvan naselja;  

- Promjena namjene dijela prostora unutar građevinskih područja naselja; 

- Određivanje statusa legaliziranih objekata kroz utvrđivanje građevinskih područja ili kroz 

odredbe za provođenje; 

- Formiranje novih zona posebne namjene (ugostiteljsko-turističke); 

- Ucrtavanje nerazvrstanih cesta na području Općine;  

- Redefiniranje Odredbi za provođenje radi lakšeg provođenja Plana i u svrhu otklanjanja 

nejasnih formulacija, preciznije definiranje Odredbi za provođenje kojima se propisuju uvjeti 

smještaja građevina i uvjeti korištenja u skladu sa zahtjevima građana; 

- Ostale sitne korekcije i uklanjanje tehničkih nedostataka.  

 

Članak 3. 

Nositelj izrade VI. ID PPU Općine Poličnik  je Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik. 

Izrađivač predmetnih ID PPU je tvrtka BLOCK-PROJECT d.o.o. iz Zadra. 

Ciljevi i programska polazišta izrade VI. ID PPU Općine Poličnik obuhvaćaju:  

- izvršiti će se ciljana dopuna PPU Općine Poličnik u svrhu usklađenja sa člancima 76.  i 201. 

Zakona o prostornom uređenju na način da će se valorizacijom već utvrđenih građevinskih 

područja odrediti njihovi neuređeni dijelovi,  

- zbog dinamičkih promjena i olakšavanja realizacije investicija, cilj je jasno definiranje 

prostorno-planskih uvjeta za rekonstrukciju izgrađenih građevina i realizaciju novih zahvata u 

prostoru te usklađenja Plana sa svim važećim zakonima i propisima, a sve u skladu sa 

razlozima izrade VI. ID PPU Općine Poličnik.  

 

Članak 4. 

Za predmetni ID PPU zatražena je Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu od 

Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Nadležno Ministarstvo je nakon provedenog 

postupka utvrdilo da je planirani ID PPU prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebna 

provedba postupka strateške procjene vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode (KLASA: 

UP/I-612-07/17-58/200, URBROJ: 517-07-2-1-1-17-2 od 28. srpnja 2017.).  

 

Članak 5. 

U provedenom postupku u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš 

predmetnih VI. ID PPU-a, Općina Poličnik zatražila je mišljenja tijela i osoba određenih 

posebnim propisima kako slijedi:   
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1. Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne 

poslove, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, 

2. Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i 

gradnje, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, 

3. Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Božidara Petranovića 8, 23000 

Zadar,  

4. Zadarska županija, Upravni odjel za more i turizam, Božidara Petranovića 8, 23000 

Zadar  

5. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zadru, I. Smiljanića 3, 23000 Zadar, 

6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Zadarska, Ulica Bana Josipa 

Jelačića 30, 23000 Zadar, 

7. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb,  

8. Hrvatske ceste, Ispostava Zadar, Stube Narodnog Lista bb, 23000 Zadar,  

9. Županijska uprava za ceste, Zrinsko-frankopanska 10/2, 23000 Zadar,  

10. Hrvatske autoceste, Širolina ulica 4, 10 000 Zagreb (provjeriti je li autoput prolazi 

njihovim područjem),  

11. Zavod za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2, 23000 Zadar  

12. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 

13. UŠP SPLIT- Hrvatske šume d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 35/3, Split 

14. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5 

15. HEP, distribucija d.o.o., DP Elektra Zadar, Ulica Kralja Dmitra Zvonimira 89, 23000 

Zadar,  

16. Grad Zadar, Narodni Trg 1, 23000 Zadar,  

17. Grad Nin, Višeslavov Trg 1, 23 232 Nin, 

18. Grad Benkovac, Šetalište Kneza Branimira 12, 23420 Benkovac, 

19. Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, 

20. Općina Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje, 

21. Općina Ražanac, Ražanac XVII br. 61, 23248 Ražanac, 

22. Općina Zemunik Donji, Ulica I br. 16, 23222 Zemunik Donji, 

23. Vodovod d.o.o., Špire Brusine 17, 23000 Zadar,  

24. Odvodnja d.o.o., Hrvatskog Sabora 2/D, 23000 Zadar   

 

Unutar Zakonom propisanog roka (30 dana) zaprimljena su sljedeća mišljenja (7):  

 

- Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske 

županije, mišljenje od 12. lipnja 2017. (KLASA: 351-04/17-01/50, URBROJ: 2198/1-
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07/2-17-2) da VI. ID PPU Općine Poličnik nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš 

i da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,  

- Županijska uprava za ceste Zadarske županije, mišljenje od 12. lipnja 2017. (KLASA: 

340-03/17-03/1208, URBROJ: 2198-1-86-03-17-1-1) da su suglasni sa VI. ID PPU 

Općine Poličnik. Nema zahtjeva za provedbu postupka strateške procjene utjecaja na 

okoliš,  

- Hrvatske autoceste d.o.o., mišljenje od 12. lipnja 2017. (Broj 4211-100-751/17) da 

nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,  

- Hrvatske šume d.o.o., mišljenje od 21. lipnja 2017. (URBROJ: ST-06-09-AK-

4559/30) da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,  

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, 

mišljenje od 29. lipnja 2017. (KLASA: 612-08/16-10/0173, URBROJ: 532-04-02-

13/3-17-6) da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš VI. 

ID PPU Općine Poličnik, 

- Vodovod d.o.o., mišljenje od 05. srpnja 2017. ( Broj: 3112/1/2017-MK), da nije 

potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš VI. ID PPU Općine 

Poličnik,  

- Hrvatske ceste d.o.o., mišljenje od 07. srpnja 2017. (KLASA: 350-02/2016-1/105, 

URBROJ: 345-211/517-2017-9/TZ) da nije potrebno provesti postupak strateške 

procjene utjecaja na okoliš VI. ID PPU Općine Poličnik. 

 

Rezultat provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene je  da nije potrebno za 

VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Poličnik provesti postupak 

strateške procjene utjecaja na okoliš.   

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 

za predmetne VI. ID PPU donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja 

planiranih ID PPU-om  na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja nadležnih tijela.  

 

Članak 6. 

Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu:  

 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je isključilo negativne utjecaje za ekološku 

mrežu,  

2. Nadležna javnopravna tijela dostavila su mišljenja temeljem kojih nije potrebno 

provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.  

3. Obzirom na vrstu, veličinu i operativne uvjete te vrstu alociranja izvora zahvata i 

drugih aktivnosti provedba predmetnih ID PPU-a nije potrebna strateška procjena jer 

planirane aktivnosti neće prouzročiti značajan negativan utjecaj na okoliš,  
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4. Obzirom na druge strategije, planove i programe, uključujući i one u hijerarhiji, 

predmetne ID PPU-a je usklađen sa istima te po tom kriteriju nema osnove za 

provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš,  

5. Mogući utjecaji će biti privremenog karaktera i manjeg značaja.  

 

Članak 7. 

Općina Poličnik dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 

(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i 

sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” 

broj 64/08). 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom Glasniku Općine Poličnik“. 

 

KLASA: 350-02/17-01/1 

URBROJ:  2198/06-02-17-32 

Poličnik, 04. rujna 2017. godine 

                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                             Davor Lončar   

 


