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Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, 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 46. Statuta Općine Kali („Službeni glasnik Općine Kali broj 
2/13, 4/16 i 1/18) Općinski načelnik Općine Kali dana 27. siječnja 2020.  godine donosi  

 

ODLUKU 

o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš 

Strateškog razvojnog programa Općine Kali 2018.-2023.  

 

 

I.  

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog 
programa Općine Kali 2018.-2023. (dalje u tekstu Strateški razvojni program Općine Kali). 
Postupak strateške procjene započeo je Odlukom o započinjanju postupka strateške procjene 
utjecaja na okoliš (KLASA: 351-03/19-01/02, URBROJ:2198/14-02-19-02) nakon čega je 
proveden postupak određivanja sadržaja strateške studije na način određen člankom 8. Uredbe 
o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.  

 

 

II. 

Strateški razvojni program Općine Kali predstavlja strateški dokument Općine koji je kreiran 
u svrhu dugoročnog ekonomskog, društvenog i infrastrukturnog razvoja do 2023. godine. 

 

Utvrđeni su sljedeći strateški ciljevi:  

 

Strateški cilj 1  Održivo ribarstvo 

Strateški cilj 2  Razvoj gospodarstva temeljen na tradiciji i prirodnim resursima 

Strateški cilj 3  Razvoj lokalne javne komunalne infrastrukture  

Strateški cilj 4  Unaprjeđenje i razvoj društvenih djelatnosti  

 

 

III. 

Sukladno članku 8. i 9. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 
okoliš proveden je postupak određivanja sadržaja studije strateške procjene nakon čega su 
razmotreni Prilog I. Uredbe u kojem je naveden obvezni sadržaj studije i zaprimljena 
mišljenja javnopravnih tijela koja su sudjelovala u postupku. Nije zaprimljeno niti jedno 
mišljenje niti zahtjev javnosti. 

 

Konačno utvrđeni sadržaj studije strateške procjene utjecaja na okoliš sadržavati će podatke 
sukladno Prilogu I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
i podatke koje su zatražila javnopravna tijela u postupku određivanja sadržaja studije: 

- kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva Strateškog razvojnog programa Općine Kali i 
odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima, 
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- podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe Strateškog 
razvojnog programa Općine Kali, 

- okolišne značajke područja na koja provedba Strateškog razvojnog programa Općine 
Kalimože značajno utjecati, 

- postojeće okolišne probleme koji su važni zaprovedbu Strateškog razvojnog programa 
Općine Kali 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 Strateškog razvojnog 
programa Općine Kali, 

- 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 Strateškog razvojnog programa Općine Kali na okoliš, 

- kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih razumnih alternativa, obrazloženje 
najprihvatljivije razumne alternative Strateškog razvojnog programa Općine Kali 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. 

 

U vremenu trajanja roka za dostavu mišljenja i prijedloga za sadržaj strateške studije, 
mišljenja i prijedloge o sadržaju strateške studije zaprimljena su pet (5) mišljenja o sadržaju 
strateške studije kako slijedi: 

 

- Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, mišljenje od 02. 
prosinca 2019. (KLASA: 351-01/19-01/176, URBROJ: 2198/01-9-19-2) u kojem je u 
bitnom navedeno da je u strateškoj studiji potrebno osobito prikazati mjere za 
smanjenje količine otpada koji je predviđen za konačno odlaganje na odlagalištu 
Diklo;  

- Hrvatske šume d.o.o., mišljenje od 27. studenoga 2019. (KLASA: ST/19-01/2755, 
URBROJ: 15-00-06/03-19-03) u kojem je u bitnom navedeno da studija strateške 
procjene treba sadržavati podatke o trenutnom stanju šuma i šumskog zemljišta, 
moguće utjecaje strateškog razvojnog programa Općine Kali na šume i šumsko 
zemljište te mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja, 
ublažavanja i kompenzacije nepovoljnih utjecaja nastalih provedbom Programa na 
šume i šumsko zemljište kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. Zagreb s posebnim 
naglaskom na općekorisne funkcije šuma. Napomenuto je kako su šume i šumska 
zemljišta dobra od interesa za Republiku Hrvatsku koja imaju njezinu osobitu zaštitu i 
specifično su prirodno bogatstvo te da treba prilikom svih zahvata u prostoru voditi 
računa da se na minimum svede uništavanje šumom obraslih površina i šumsko 
zemljište,  
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- Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske 
županije, mišljenje od 08. studenoga 2019. (KLASA: 351-01/19-01/194, URBROJ: 
2198/1-07/2-19-2) u kojem je navedeno da ovo tijelo nema dodatnih prijedloga 
vezanih za sadržaj predmetne strateške studije,  

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, 
mišljenje od 18. studenog 2019. (KLASA: 612-08/19-10/0444, URBROJ: 532-04-02-
13/7-19-2) u kojem je u bitnom navedeno da ovo tijelo nema dodatnih zahtjeva. 

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, mišljenje od 30. 
prosinca 2019. godine (KLASA: 351-03/19-01/0000375; URBROJ: 374-24-1-19-3) u 
kojem je navedeno da studija strateške procjene utjecaja na okoliš treba analizirati 
sljedeću problematiku vezanu za: 1. Osiguranje potrebnih količina vode za javnu 
upotrebu, 2. Zaštitu površinskih i podzemnih voda te priobalnog mora od onečišćenja 
sanitarnim (i tehnološkim) otpadnim vodama, 3. Zaštitu površinskih i podzemnih voda 
te priobalnog mora onečišćenim oborinskim vodama, 4. Zaštitu priobalnog mora od 
zagađenja uslijed pomorskog prometa te drugih gospodarskih aktivnosti, a posebno 
obraditi problematiku mogućeg zagađenja od balastnih i otpadnih voda sa svih vrsta 
plovila, 5. Deponiranje komunalnog, građevinskog i/ili tehnološkog otpada, 6. Rizike 
od mogućih izvanrednih zagađenja površinskih i podzemnih voda te priobalnog mora. 

 

 

IV. 

Popis i mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su sudjelovala u 
postupkuodređivanja sadržaja studije strateške procjene Strateškog razvojnog programa 
Općine Kali: 

 

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,  

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. Vodovod d.o.o., Špire Brusine 17, 23 000 Zadar,  
11. Odvodnja Kali d.o.o., Trg Marnjiva 23, 23 272 Kali, 
12. Hripa d.o.o., Trg Marnjiva 23, 23 272 Kali. 
13. Općina Preko, Trg Hrvatske Nezavisnosti 2, 23273 Preko 
14. Općina Kukljica, Ulica IV 24, 23271 Kukljica 
15. Grad Zadar, Narodni Trg 1, 23000 Zadar  
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V.  

U svrhu informiranja javnosti, informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške 
studije trajno je objavljena na internetskim stranicama Općine Kali(www.opcina-kali.hr) od 
dana 4. studenoga 2019. godine. 

 

VI.  

Izrađivač Strateškog razvojnog programa Općine Kali je tvrtka Micro projekt d.o.o. iz Splita. 

 

Izrađivač Studije strateške procjene utjecaja na okoliš je ovlaštena tvrtka Zeleni servis d.o.o. 
iz Splita.  

 

VII. 

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 Kali“ i na internetskim 
stranicamaOpćine Kali, www.opcina-kali.hr u svrhu informiranja javnosti.  

 

 

VIII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK - OPĆINE KALI 

 

KLASA: 351-03/19-01/2 

URBROJ: 2198/14-02-19-35 

Kali, dana 27. 01. 2020. godine 

 

Općinski načelnik 

Marko Kolega dr. med. 

 

        

 

 




