REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD NIN
GRADONAČELNIK
KLASA: 350-03/10-01/07
URBROJ: 2198/11-02/1-19-43
NIN, 29. kolovoza 2019. godine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15,
12/18, 118/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
(Narodne novine, broj 03/17), te članka 46. Statuta Grada Nina ("Službeni glasnik Grada
Nina", broj 02/13, 05/13, 02/18, 03/18-pročišćeni tekst), nakon provedenog postupka Ocjene
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, gradonačelnik Grada Nina dana 29. kolovoza
2019. godine donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Podvornice“

I.
Upravni odjel za komunalne poslove Grada Nina proveo je postupak Ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja
stambene zone „Podvornice“ (u daljnem tekstu: Izmjene i dopune Plana).
II.
Razlog za izradu izmjena i dopuna Plana je osiguranje prostorno planskih preduvjeta za
omogućavanje realizacije gradnje građevina u zoni, korištenjem postojeće prometne i ostale
izgrađene komunalne infrastrukture u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja.
III.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Upravni odjel za komunalne
poslove Grada Nina zatražio je mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima. U
tablici koja slijedi navedena su sva mišljenja i očitovanja koja su zaprimljena.

Javnopravno tijelo

Klasa/ Urbroj/ datum

Mišljenje/očitovanje

Zadarska županija, Upravni
odjel za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša i komunalne
poslove, Božidara
Petranovića 8, 23000 Zadar

KLASA: 351-04/18-01/87
URBROJ: 2198/1-07/2-18-2
od 05.07.2018.

Nije potrebno provesti
postupak ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na
okoliš.
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IV.
Temeljem navedenih mišljenja i očitovanja, konstatira se sljedeće:
- u tablici iz prethodne točke vidiljivo je da su sva javnopravna tijela koja su se javila,
dala mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene,
- potencijalni štetni utjecaji planiranih Izmjena i dopuna Plana na sastavnice okoliša su
isti ili vrlo slični kao i za postojeći Plan te se ne očekuje značajni negativni utjecaj na
okoliš i prirodu,
- planirane Izmjene i dopune Plana će omogućiti realizaciju planiranih sadržaja te time
doprinijeti razvoju gospodarstva a bez značajnijeg narušavanja standarda kakvoće
okoliša i bez značajnijeg kumulativnog utjecaja na prirodu.
Iz svega navedenog u ovoj točki, zaključeno je da Izmjene i dopune Plana neće imati
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te se utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš za Izmjenu i dopunu Plana.
V.
Upravni odjel za komunalne poslove Grada Nina je o ovoj Odluci dužan informirati javnost
sukladno Odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15,
12/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) kojima se uređuje informiranje
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik:
Emil Ćurko
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