
Na temelju članka 64. Stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša ( NN br. 80/13, 78/15) i članka 
21. Stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 
64/08) i članka 33. Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Grada Pazina'' 22/09  i 
''Službene novine Općine Tinjan'' 02/13), Općinski načelnik Općine Tinjan, dana 
18.09.2015.godine, donosi 
 

 
ODLUKU  

o započinjanju postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš 

Programa ukupnog razvoja Općine Tinjan 
 

I. 
 
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Tinjan. 
  

II. 
 
Osnovni razlozi za izradu i donošenje Programa ukupnog razvoja Općine Tinjan su 
slijedeći: 
- to je temeljni strateški dokument koji definira optimalne razvojne pravce lokalnog 
područja uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i 
njegovog okruženja.  
- omogućuje planiranje, provedbu, kontrolu i evaluaciju gospodarskog razvitka, 
- potencijalnim investitorima daje uvid u strategiju zajednice u koju žele ulagati,  
- za donatore (prvenstveno EU i nacionalne fondove) je osnovni dokument na temelju 
kojeg odlučuju o dodjeli bespovratnih sredstava.  
 

III. 
 
Nositelj izrade Programa ukupnog razvoja Općine Tinjan je Općina Tinjan.  
Izrađivač Programa ukupnog razvoja Općine Tinjan je trgovačko društvo Bala d.o.o.  
Cilj je definirati optimalne razvojne pravce lokalnog područja uzimajući u obzir obilježja, 
prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog okruženja.  
 

IV. 
 
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš 
provode se u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 78/15), Uredbom o 
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 64/08) i odredbama 
propisa iz područja iz kojih se Plan provodi i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno 
u Prilogu I. ove Odluke. 

V. 
 
Mišljenje je li potrebno na Program ukupnog razvoja Općine Tinjan provesti postupak 
glavne ocjene prihvatljivosti Programa ukupnog razvoja Općine Tinjan na ekološku 
mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže obavit će se 
u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13) i provest će se u okviru postupka 
ocjene o potrebi strateške procjene. 

VI. 
 
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i 
osobe koje su navedene u prilogu II. ove Odluke. 
 



VII. 
 
Općina Tinjan dužna je informirati javnost i zainteresiranu javnost, sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 78/15) i odredbama Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(NN br. 64/08). 
 

VIII. 
 
Ova  odluka  stupa  na  snagu  danom  objave  u  ''Službenim novinama Općine 
Tinjan''. 
 
Klasa: 300-01/15-01/03 
Urbroj: 2163/04-01-01-15-2 
Tinjan, 18.09.2015.godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Goran Hrvatin v.r. 

 
 
 
 
 
 



Prilog I: 

 
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Tinjan: 
 

1. Općina Tinjan, sukladno odredbi iz čl. 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
plana i programa na okoliš (NN 64/08), započinje postupak ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Tinjan   
u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke.   

2. Općina je dužna pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim 
propisima.   

3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja, tijela i/ili osobe 
daju mišljenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dostavu 
mišljenja.  

4. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Program ukupnog razvoja Općine Tinjan  
može imati značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka o obvezi provedbe 
strateške procjene koja sadrži osobite razloge zbog kojih je utvrđena potreba 
strateške procjene.   

5. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Program ukupnog razvoja Općine Tinjan  
nema značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka da nije potrebno provesti 
stratešku procjenu.  

6. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o Planu i obrazloženje razloga zbog 
kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.   

7. O Odluci iz točke 4. i 5. Priloga 1. Općina informira javnost sukladno Zakonu o 
okolišu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša.  

 

 
Prilog II: 

 
Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš: 
 
Prema dokumentu koji se donosi – plan, program prostorni plan i sl. popisati tijela sa 
javnim ovlastima koja bi trebala dati mišljenje. Za program ukupnog razvoja općine bi 
zasigurno trebalo ishodovati sljedeća mišljenja: 
 

1. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije  
2. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu 

Istarske županije  
3. Upravni odjel gospodarstvo Istarske županije   
4. Upravni odjel za turizam Istarske županije  
5. Hrvatske vode, VGO Rijeka  
6. Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Buzet   
7. Hrvatske ceste  
8. ŽUC   


