
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13., 153/13. i 

78/15.), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne 

novine" broj 64/08.),a u skladu s odredbama članka 70.  Statuta Grada Drniša ("Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 15/09, 4/13,11/13 i 14/13 i „Službeni glasnik Grada 

Drniša“ broj 4/15 ), Gradonačelnik Grada Drniša dana 13. travnja 2016. godine, donosi 

 

ODLUKU 

 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

(VI) Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša 

 

Članak 1. 

           Odlukom o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (VI) 

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša( u daljnjem tekstu: Odluka) 

započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (VI) Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša ( u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana). 

 Izrada Izmjena i dopuna Plana započela je donošenjem Odluke o izradi (VI) Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša KLASA:350-02/16-20/2, URBROJ:2182/06-

16-1 ( „Službeni glasnik Grada Drniša“, br.1/16). 

 Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Plana 

provodi Grad Drniš( u daljnjem tekstu: Grad) u suradnji sa Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i 

komunalne poslove Šibensko- kninske županije. 

 

Članak 2. 

 

 Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana i provođenje postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Drniša. 

 

Članak 3. 

 

            Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana su sljedeći:  

U svrhu razvoja kulturnog turizma i srodnih usluga na području grada Drniša, 

predviđena je revitalizacija objekata koji predstavljaju zaštićeno kulturno dobro. 

Lokalitet „Gradina“  kao zaštićeni  spomenik kulture ujedno  predstavlja i vrijednu javnu 

zelenu površinu, te je kao takvu treba i tretirati. Radi se o jednom specifičnom dijelu javne 

zelene površine koja u sebi sadrži niz vrijednih komponenata: arheološke nalaze, spomenike, 

panoramske i vizurne vrijednosti. Ujedno predstavlja vitalnu točku u mreži pješačkih putova 

(staza) koji se razvijaju duž kanjona rijeke Čikole. Time se nameće potreba da se preispitaju 

uvjeti uređenja važeće prostorno planske dokumentacije te omoguće određene intervencije 



koje će omogućiti prezentaciju vrijedne kulturne baštine te izgradnju pomoćnih  građevina 

koji će biti u funkciji korištenja navedenih sadržaja. 

Na području grada Drniša potrebna je ustanova za smještaj starijih i nemoćnih osoba. Njen 

smještaj planiran je na prostoru „starog Pazara“ unutar površina mješovite pretežito poslovne 

namjene (M2).Važeći uvjeti uređenja površina te smještaja građevina koji se odnose na 

sadržaje obzirom na vlasničke odnose u navedenoj namjeni mogle bi biti prepreka za 

realizaciju ovog sadržaja te je potrebna njihova prilagodba (provedbene odredbe koje se 

odnose na visine i katnost). 

 

Članak 4. 

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana odnose se na utvrđene razloge i njihovo 

učinkovito provođenje i prilagodbu potrebama stanovništva grada Drniša i to:  

-  ispitati mogućnost smještaja otvorenog gledališta i pozornice  s pratećim sadržajima 

(suvenirnice , ugostiteljskog objekta i sl.) kroz izmjenu uvjeta uređenje javne zelene 

površine (Z1) na lokaciji „Gradina“ sukladno uvjetima konzervatora,   

- razmotriti potrebu i izvršiti provjeru mogućnost izmjene uvjeta smještaja građevina u zoni 

mješovite pretežito poslovne namjene na području „Pazara“ za smještaj doma za starije i 

nemoćne osobe. 

 

Članak 5. 

Obuhvat Plana određen je u PPUG Drniš. 

           Izmjene i dopune odnose se na tekstualni dio Plana, odredbe za provođenje. 

Članak 6. 

             Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 

80/13., 153/13. i 78/15.), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 

(„Narodne novine“ broj 64/08.), Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu („Narodne 

novine“ broj 70/08.), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) i odredbama posebnih propisa iz 

područja iz kojeg se Plan donosi i to sljedećim redoslijedom provedbe: 

 1. Grad Drniš, sukladno članku 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 

programa na okoliš („Narodne novine" broj 64/08.), započinje postupak ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Plana donošenjem ove Odluke.  

2. Grad je dužan pribavili mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, 

navedenih u članku 7. ove Odluke.  

U svrhu pribavljanja mišljenja Grad dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi 

strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.  



3. Na temelju kriterija za utvrđivanje utjecaja Izmjena i dopuna Plana na okoliš, iz 

Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine" 

broj 64/08.), tijela i/ili osobe daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 

dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Gradu.  

4. Ako Grad ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom 

koja je dostavila mišljenje iz točke 2. ovoga članka.  

5. Grad dostavlja Upravi za zaštitu prirode, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, 

sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13.) zahtjev za provedbu 

postupka ocjene prihvatljivosti Izmjena i dopuna Plana za ekološku mrežu.  

6. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode isključi mogućnost značajnih negativnih 

utjecaja Izmjena i dopuna Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, 

daje mišljenje da su Izmjene i dopune Plana prihvatljive za ekološku mrežu.  

7. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ne isključi mogućnost značajnih 

negativnih utjecaja Izmjena i dopuna 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 Grad 

potvrđuje da za Izmjene i dopune Plana koji je u izradi "jest potrebno" ili "nije potrebno" 

provesti postupak strateške procjene, Grad je dužan o provedenom postupku ocjene pribaviti 

mišljenje Šibensko-kninske županije , Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne 

poslove, pri čemu je dužan dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju o provedenom 

postupku ocjene.  

9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune Plana imaju vjerojatno 

značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži 

osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz 

Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine" 

broj 64/08.).  

10. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune Plana nemaju vjerojatno 

značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. 

Odluka mora sadržavati osnovne podatke o izmjenama i dopunama Plana i obrazloženje 

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

11. O odluci iz točke 9. i 10.ovog članka, Grad informira javnost sukladno Zakonu o 

zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13., 153/13. i 78/15.) i Uredbi o informiranju i 

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

broj 64/08.). 

 

Članak 7. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune 

Plana prema ovoj Odluci sudjelovat će sljedeća tijela i osobe: 

 



- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 

odjel u Šibeniku, Stube J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik 

- Hrvatske  vode,VGO za slivove južnog Jadrana,Vukovarska 35, Split 

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA 
ŠIBENSKO-KNINSKA, Služba upravnih i inspekcijskih  poslova, Inspektorat 

unutarnjih poslova, Velimira Škorpika 5, 22000 ŠIBENIK 

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Šibenik, Velimira Škorpika 5, 22000 ŠIBENIK  

- HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, 

Jurišićeva 12, 10000 Zagreb, 

- HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., Elektra Šibenik« A. Šupuka 1, 22000 Šibenik 

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE  
ŽUPANIJE,Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik 

- RAD d.o.o. ,Stjepana Radića 69, 22 320 Drniš 

- ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA,Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne 

poslove, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 

 

 

Članak 8. 

 

 Grad je dužan informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 

(„Narodne novine“ broj 80/13., 153/13. i 78/15.) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.), 

kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

Članak 9. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj 

internetskoj stranici Grada Drniša te „Službenom glasniku Grada Drniša“. 

 

 

KLASA:350-02/16-20/2 

URBROJ:2182/06-16-16 

 

Drniš, 27. svibnja 2016.godine 

 

              

GRADONAČELNIK 

          

          mr.sc. Josip Begonja 

 

 

 

  

 


