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Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine, br. 80/13, 

153/13,78/15 i 12/18), članka 5. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana 

i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) i članka 48. Statuta Općine Tkon („Službeni 

glasnik Općine Tkon“, br. 02/2017. i 01/2018.) Općinski načelnik Općine Tkon donosi  

 

ODLUKU 

o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš  

Strategije razvoja Općine Tkon  do 2020. g. 

 

Članak 1.  

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije 

razvoja Općine Tkon do 2020.g. 

 

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove 

Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon u suradnji sa Upravnim odjelom za 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.  

 

Nacrt prijedloga Strategije razvoja izradio je Ekonomski fakultet u Splitu.  

 

Sukladno Rješenju  Ministarstva zaštite okoliša i energetike  od 26. siječnja 2018. godine, 

(KLASA: UP/I-612-07/17-71/364, URBROJ: 517-07-2-2-18-4), Strategija razvoja Općine 

Tkon do 2020.g. prihvatljiva je za ekološku mrežu. 

 

Članak 2.  

Programska polazišta PUR-a Općine Tkon utvrđena su na način da ovaj dokument predstavlja 

strateški dokument i okvir za poduzimanje aktivnosti različitih institucija javnog sektora, 

gospodarskih subjekata i svih drugih dionika uključenih u razvoj Općine Tkon.  

 

Strategijom razvoja Općine Tkon do 2020. Utvrđeni su razvojni ciljevi usmjereni prema 

održivom socio-ekonomskom razvoju općine te su definirani prioriteti, mjere i projekti koji će 

doprinijeti ostvarenju postavljenih ciljeva.  

 

Obuhvat Strategije razvoja Općine Tkon do 2020.g. odnosi se na cjelokupno područje općine 

Tkon.  

 

Strateški ciljevi (SC) i prioriteti razvoja Općine Tkon su:  

 

SC1 Unaprjeđenje kvalitete života i razvoj infrastrukture   

SC2  Povećana rezistentnost gospodarstva kroz iskorištavanje poduzetničkih potencijala i 

povećanje održive zaposlenosti  

SC3 Jačanje institucionalnog kapaciteta i poboljšanje horizontalne i vertikalne suradnje  
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Članak 3.  

U postupku ove SPUO provest će se radnje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša 

(„Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 

plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), Uredbe o informiranju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) te odredbama 

posebnim propisa iz područja iz kojega se Strategija razvoja donosi.  

 

Članak 4.  

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš naveden 

je u Prilogu I. ove Odluke.  

 

Članak 5.  

U postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, prema ovoj Odluci, sudjelovat će javnopravna 

tijela navedena u Prilogu II. ove Odluke.  

 

Članak 6.  

Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon 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“, br. 64/08).  

 

Članak 7.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Tkon“.  

 

 

KLASA: 351-01/17-01/4 

URBROJ: 2198/32-02/1-18-3 

Tkon, 13. veljače 2018.  

 

        Općinski načelnik  

                Goran Mušćet  

 

 

 

 

Prilog  I.  Redoslijed radnji 

Prilog II. Javnopravna tijela koja sudjeluju u postupku SPUO  
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Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 

78/15 i 12/18, u daljnjem tekstu Zakon) i članaka 10.  i 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17, u daljnjem tekstu Uredba) 

i članka 48. Statuta Općine Tkon („Službeni Glasnik Općine Tkon“, br. 02/2017. i 01/2018.) 

Općinski načelnik Općine Tkon donosi  

 

ODLUKU 

o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš  

Strategije razvoja Općine Tkon do 2020.g  

 

 

I. Opće odredbe  

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja 

Općine Tkon do 2020.g. Postupak strateške procjene započeo je Odlukom o započinjanju 

postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (KLASA: 351-01/17-01/4, URBROJ: 2198/32-

02/1-18-3 od 13. veljače 2018.) nakon čega je proveden postupak određivanja sadržaja strateške 

studije na način određen čl. 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 

na okoliš.  

 

II. Programska polazišta, obuhvat i ciljevi Strategije razvoja Općine Tkon 

 

Programska polazišta Strategije razvoja Općine Tkon utvrđena su na način da ovaj dokument 

predstavlja strateški dokument i okvir za poduzimanje aktivnosti različitih institucija javnog 

sektora, gospodarskih subjekata i svih drugih dionika uključenih u razvoj Općine Tkon.  

 

Strategijom razvoja Općine Tkon do 2020. Utvrđeni su razvojni ciljevi usmjereni prema 

održivom socio-ekonomskom razvoju općine te su definirani prioriteti, mjere i projekti koji će 

doprinijeti ostvarenju postavljenih ciljeva.  

 

Obuhvat Strategije razvoja Općine Tkon do 2020.g. odnosi se na cjelokupno područje općine 

Tkon.  

 

Strateški ciljevi (SC) i prioriteti razvoja Općine Tkon su:  

 

SC1 Unaprjeđenje kvalitete života i razvoj infrastrukture   

SC2  Povećana rezistentnost gospodarstva kroz iskorištavanje poduzetničkih potencijala i 

povećanje  

 održive zaposlenosti  

SC3 Jačanje institucionalnog kapaciteta i poboljšanje horizontalne i vertikalne suradnje  
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III. Konačno utvrđen sadržaj studije strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije 

razvoja Općine Tkon 

 

Strateška studija sadrži: 

- kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva Strategije razvoja Općine Tkon (dalje u tekstu: 

strategija razvoja) i odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i 

programima, 

- podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez strategije razvoja, 

- okolišne značajke područja na koja provedba strategije razvoja može značajno utjecati, 

- postojeće okolišne probleme koji su važni za strategiju razvoja Općine Tkon, posebno 

uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice 

područja određena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode 

- ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i 

sporazuma, koji se odnose na strategiju, plan odnosno program, te način na koji su ti 

ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade strategije razvoja, 

- vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, 

srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, 

uključujući bioraznolikost, stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak, klimu, 

materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove 

međuodnose, 

- mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja i ublažavanja 

nepovoljnih utjecaja provedbe strategije razvoja na okoliš, 

- kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih razumnih alternativa, obrazloženje 

najprihvatljivije razumne alternative strategije razvoja na okoliš uključujući i naznaku 

razmatranih razumnih alternativi i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće 

(primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju 

potrebnih podataka 

- opis predviđenih mjera praćenja, 

- ne-tehnički sažetak podataka. 

 

 

 

IV. Popis i mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su sudjelovala 

u postupku određivanja sadržaja studije strateške procjene Strategije razvoja Općine 

Tkon do 2020.g.  

 

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

Zadru, I. Smiljanića 3, 23 000 Zadar 

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

županije, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar,  

3. Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet Zadarske županije, Božidara 

Petranovića 8, 23000 Zadar, 

4. Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj 

zadarske županije, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar,  
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5. Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i infrastrukturu i EU fondove, Božidara 

Petranovića 8, 23 000 Zadar, 

6. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, 

Vukovarska 35, p.p. 475, 21000 Split  

7. HRVATSKE ŠUME, Šumarija Zadar, Vjekoslava Maštanovića 12, 23 000 Zadar, 

8. HRVATSKE CESTE, Poslovna jedinica Zadar, Nikole Tesle 14b, 23 000 Zadar, 

9. HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 

8, 23 000 Zadar 

10. MUP – Policijska uprava Zadarska, Ulica Bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, 

11. Vodovod d.o.o., Špire Brusine 17, 23 000 Zadar,  

12. Komunalac d.o.o., Kralja Petra Svačića bb, 23 210 Biograd na Moru, 

13.  Općina Pašman, Pašman 34, 23 262 Pašman, 

14. Grad Biograd na Moru, Trg Kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru, 

15. Općina Sveti Filip i Jakov, Obala Kralja Tomislava 16, 23 207 Sveti Filip i Jakov, 

16. Općina Pakoštane, Kraljice Jelene 78, 23 211 Pakoštane, 

17. Općina Murter, Butina 2, 22 243 Murter 

 

U vremenu trajanja roka za dostavu mišljenja i prijedloga za sadržaj strateške studije, mišljenja 

i prijedloge o sadržaju strateške studije dostavljena su mišljenja 5 tijela (od ukupno 17) o 

sadržaju strateške studije kako slijedi:  

 

- HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., mišljenje od 26. veljače 2018.,  

- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Split, Šumarija Zadar, mišljenje od 22. 

veljače 2018. (URBROJ: ZAD-01-2018-67/29), 

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

županije, mišljenje od 23. veljače 2018. (KLASA: 351-4/18-01/34, URBROJ: 2198/1-

07/2-18-2),  

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

mišljenje od 06. ožujka 2018. (KLASA: 612-08/18-10/0120, URBROJ: 532-04-02-

13/8-18-2),  

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, mišljenje od 02. 

ožujka 2018. (KLASA: 351-03/18-01/0000124, URBROJ: 374-24-2-18-2). 

 

 

V. Informiranje javnosti  

U svrhu informiranja javnosti, informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške 

studije objavljena je na internetskim stranicama Općine Tkon (www.tkon.hr ).  

 

VI. Podaci o izrađivaču Strategije razvoja Općine Tkon do 2020.g.  

Izrađivač Strategije razvoja Općine Tkon je Ekonomski fakultet iz Splita.   

 

 

VII. Izrađivač strateške studije 

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Pravilniku o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim 

osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 57/10), 

stratešku studiju izraditi će pravna osoba koja ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i 
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energetike za obavljanje stručnih poslova zašite okoliša i to poslova izrade studije o značajnom 

utjecaju strategije, plana i programa na okoliš. 

 

 

 

VIII. Objava Odluke o sadržaju Strateške studije 

Ova Odluka o sadržaju strateške studije se, sukladno st.1. čl. 160. Zakona o zaštiti okoliša i st. 

2.  čl. 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš te čl. 5 

Uredbe Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne 

novine broj 64/08) objavljuje u Službenom glasniku Općine Tkon i na internetskim stranicama 

www.tkon.hr. u svrhu informiranja javnosti.  

 

IX. Stupanje na snagu 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

KLASA:351-01/17-01/4 

URBROJ: 2198/32-02/1-18-28 

Tkon, 24. travnja 2018. 

 

 

       Općinski načelnik  

 

       Goran Mušćet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.tkon.hr/

