
                
     REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŢUPANIJA 

            
              GRAD VODICE 

         GRADONAČELNICA 

 

KLASA: 350-02/17-01/29  
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 VODICE,  16. svibnja 2018. 

                                                                                      

 

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavak 4, 

Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 03/17) i nakon provedenog 

postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, uz pozitivno Mišljenje Upravnog odjela za 

zaštitu okoliša i komunalne poslove u Šibensko-kninskoj županiji, KLASA: 351-03/17-01/68, URBROJ: 

2182/1-15-18-4, od 30. travnja 2018., gradonačelnica Grada Vodica,  dana 16. svibnja  2018., donosi: 

ODLUKU 

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

IV izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vodica 

 

Članak 1. 

 

Gradonačelnica Grada Vodica donijela je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi  strateške procjene 

utjecaja na okoliš za IV izmjene i dopune prostornog plana ureĎenja Grada Vodica (KLASA: 350-02/17-

01/29, URBROJ:2182/04-05/01-18-03, od 24. siječnja 2018. godine), prema kojoj je nadležni Upravni odjel 

za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica sa sjedištem u Vodicama, Ive Čače 8, u 

suradnji s nadležnim županijskim odjelom Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i komunalne poslove sa 

sjedištem u Šibeniku, Trg Pavla Šubića I. br. 2 proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 

na okoliš za IV izmjene i dopune Prostornog plana ureĎenja Grada Vodica. 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrĎeno je da predmetne IV izmjene i dopune Prostornog 

plana ureĎenja Grada Vodica neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrĎuje da 

nije potrebno provesti stratešku studiju utjecaja na okoliš. 

 

Članak 2. 

 

Razlozi za izradu IV izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja Grada Vodica (dalje u tekstu; Plan) su 

slijedeći: 

- UreĎenje, sanacija i izgradnja gradske plaže Vuje, na prostoru od Villa Matilde do objekta 

Jedriličarskog kluba Tijat u dužini od oko 600 m,  



- Potreba za revidiranjem obuhvata i namjena te provedbenih odredbi, i to za: pomorski promet, plaže 

na području Grada Vodica, marikulturu, otpad, zaštitne šume na lokaciji Staze, groblja, zone od T1 -6 

do T1-9 na poluotoku Punta, kontaktno područje naselja Vodice  

o UsklaĎenje sa Zakonom i Prostornim planom Šibensko-kninske županije i to: GraĎevine u 

funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, isto ostale izmjene koje sadržavaju usklaĎenje 

sa najnovijim propisima 

 

Osnovni ciljevi Izmjena i dopuna Plana su: 

- Stvaranje preduvjeta za ureĎenje, sanaciju i izgradnju gradske plaže Vruje, na prostoru od Villa 

Matilde do objekta Jedriličarskog kluba Tijat u dužini od oko 600 m,  

- Sukladno novim spoznajama revidirati obuhvate i namjene, te provedbene odredbe, i to za: 

o pomorski promet,  

o plaže na području Grada Vodica,  

o marikulturu 

o otpad 

o zaštitne šume na lokaciji Staze 

o groblja 

o zone od T1 -6 do T1-9 na poluotoku Punta 

o kontaktno područje naselja Vodice  

- UsklaĎenje sa Zakonom i Prostornim planom Šibensko-kninske županije i to 

o GraĎevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti 

 

Osim gore navedenih ciljeva potrebno je u ovom postupku izvršiti i ostale izmjene koje sadržavaju usklaĎenja 

sa najnovijim propisima. 

 

Članak 3. 

 

U cilju utvrĎivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Grad Vodice uputio je Zahtjev za davanje 

mišljenja o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš tijelima/pravnim osobama odreĎenima 

posebnim propisima i Odlukom o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene: 

 

 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb 

 Ministarstvo graditeljstva i prostornog ureĎenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb 

 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb 

 Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, J. 

Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik 

 Hrvatske vode, VGO Split, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krka-Šibensko primorje“, 

Splitska 4, 22000 Šibenik 

 Hrvatske šume, Uprava šuma Split, Šumarija Šibenik, Bana Josipa Jelačića1, 22000 Šibenik 

 Šibensko-kninska županija, upravni odjeli (svi), Trg Pavla Šubića I. br.2., 22000 Šibenik 

 Javna ustanova Zavod za prostorno ureĎenje Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora I/IV, 

22000 Šibenik 

 Javna ustanova Priroda šibensko-kninske županije, Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik 

 Lučka kapetanija, Obala Franje TuĎmana 8, 22000 Šibenik 

 Lučka uprava Šibensko-kninske županije, Draga 14, 22000 Šibenik 

 

U definiranom roku zaprimljena su slijedeća mišljenja: 



 

Javnopravno tijelo KLASA/URBROJ/datum Mišljenje 

Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike , Radnička cesta 80, 

10000 Zagreb 

KLASA: 612-07/17-58/400, 

URBROJ: 517-07-2-2-17-2, 

od 20. prosinac 2017. 

– ne treba provesti stratešku 

procjenu 

 

Ministarstvo graditeljstva i 

prostornog ureĎenja, Ulica 

Republike Austrije 20, 10000 

Zagreb; zaprimljeno 

KLASA: 350-01/18-02/33, 

URBROJ:531-05-1-18-2, 

od 02. veljače 2018. 

–ne sudjeluje u predmetnom 

postupku 

 

Ministarstvo kulture, Uprava za 

zaštitu kulturne baštine, 

Konzervatorski odjel u 

Šibeniku, Ulica Jurja Čulinovića 

1/III, 22000 Šibenik, 

KLASA: 612-08/10/0056, 

URBROJ: 532-04-02-14/3, 

od 23. veljače 2018. 

– ne treba provesti stratešku 

procjenu 

 

 

 

Izvan definiranog roka zaprimljena su slijedeća mišljenja: 

 

Javnopravno tijelo KLASA/URBROJ/datum Mišljenje 

Hrvatske vode, 

vodnogospodarski odjel za 

slivove Južnog Jadrana , 21000 

Split, Vukovarska 35  

KLASA: 351-03/18-01/39,  

URBROJ: 374-24-9-18-2, 

od 28. veljače 2018. 

– mišljenja smo da za predmetni 

Plan, sa stanovišta zaštite voda: 

Prema karti osjetljivih područja, 

najveći dio kopnenog područja 

Grada Vodica je kategoriziran 

kao područje namijenjeno 

zahvaćanju vode za ljudsku 

potrošnju i kao sliv osjetljivog 

područja. (Na području Grada 

Vodica, dakle na području ili 

neposredno uz obuhvat Plana, 

smještena su izvorišta Kovča i 

Jandrići.) TakoĎer, najveći dio 

priobalnog mora je 

kategoriziran kao eutrofno 

područje.  

Iz navedenih razloga, mišljenja 

smo da je u sklopu izrade IV. 

izmjena i dopuna PPU Grada 

Vodica potrebno provesti 

postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

 

Hrvatske šume, 

Ulica kneza Branimira 1 

10000 Zagreb 

URBROJ:ST-06-09-AK-717/50  

Split, 05. ožujka 2018. 

–nema potrebe za stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš gore 

navedenog Plana  

 

 

Ostala tijela/pravne osobe kojima je dana mogućnost sudjelovanja u predmetnom postupku nisu se očitovala u 

definiranom roku te se sukladno članku 70. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša smatra se da prema posebnom 

propisu nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u Planu. 

 

Članak 4. 

 



IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana ureĎenja Grada Vodica a koje su usklaĎene sa planovima višeg 

reda, te ovisno o lokaciji, namjeni i složenosti budućih zahvata, kroz postupke ishoĎenja potrebnih akata za 

gradnju, propisati će se izrada dodatnih elaborata zaštite ili studija utjecaja na okoliš, radi mjera zaštite prirode 

i okoliša, u svakom takvom pojedinačnom postupku, neovisno o predmetnoj ocjeni da za IV. izmjene i dopune 

Prostornog plana ureĎenja Grada Vodica ne treba provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš.  

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene u definiranom roku zaprimili smo tri pozitivna Mišljenja, te 

izvan definiranog roka jedno pozitivno mišljenje isto i mišljenje Hrvatskih voda, koje su se izjasnile da su 

mišljenja da bi trebali provesti postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš.  S obzirom da se direktno 

izvorišta Kovča i Jandrići ne diraju obuhvata Plana te da se ovim Izmjenama i dopunama ne reguliraju i ne 

mijenjaju nikakve odredbe koje su vezane za predmetna izvorišta, mišljenja smo da se nepravovremeno 

Mišljenje Hrvatskih voda ne treba uvažiti. 

Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene, primjenom kriterija za odreĎivanje 

vjerojatno značajnog utjecaja predmetnih izmjena Plana iz Priloga III. Uredbe i zaprimljenih mišljenja 

javnopravnih tijela, smatra se da donošenje izmjena Plana, ne može imati negativan odnosno značajan utjecaj 

na okoliš, te da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjenu Plana. 

 

Članak 5. 

 

Grad Vodice je dužan informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 

i 78/159 i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 

zaštite okoliša (NN 64/08), kojima se ureĎuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 

okoliša.  

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Vodica“ i na 

službenoj internetskoj stranici Grada Vodica.  

 

                                                                                                                      GRADONAČELNICA 

                                                                                                                        Nelka Tomić, dr.med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


