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REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA                                               

OPĆINA KALI 

Jedinstveni upravni odjel 

 

KLASA: 351-03/19-01/02 

URBROJ: 2198/14-02-20-53 

Kali, dana 09.09.2020. godine 
 
 

I Z V J E Š Ć E  
o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš  

Strateškog razvojnog programa Općine Kali 2018.-2023. 
 
 

1. PROVEDBA POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 
STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE KALI2018.-2023. 

Sukladno odredbi članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 
78/15 i 12/18, dalje u tekstu Zakon o zaštiti okoliša)  za Strateški razvojni program (dalje u tekstu 
SRP) Općine Kali proveden je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.  
Postupak u bitnom uključuje: donošenje odluke o započinjanju postupka strateške procjene, odabir 
ovlaštenika za izradu strateške studije, određivanje sadržaja strateške studije, imenovanje 
povjerenstva, izradu strateške studije, mišljenje/ocjena Povjerenstva o cjelovitosti i stručnoj 
utemeljenosti Studije strateške procjene, javnu raspravu i javno izlaganje o strateškoj studiji i 
prijedlogu SRP Kali, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, 
ishođenje mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove o 
provedenom postupku i informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša.  
 
Odluka o provođenju postupka strateške procjene  
Na temelju odredbi članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 5. stavka 2. Uredbe  o 
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš Općinski načelnik Općine Kali donio je Odluku 
o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja SRP Općine Kali 2018.-2023. koja sadrži 
redoslijed radnji koje će se provesti u postupku i popis tijela koja će sudjelovati u postupku (KLASA: 
351-03/19-01/02, URBROJ: 2198/14-02-19-02 od 30. listopada 2019.). Odluka je objavljena na 
Internet stranici Općine Kali i u Službenom Glasniku Općine Kali; 
 
Određivanje sadržaja Strateške studije 
U roku od 8 dana od dana donošenja gore navedene Odluke poslan je Zahtjev za izdavanje sadržaja 
strateške studije javnopravnim tijelima (ukupno 15 tijela) koja sudjeluju u postupku te im je ostavljen 
rok za očitovanje u trajanju od 30 dana, a također je objavljena i Informacija o provedbi postupka 
strateške procjene koja sadrži poziv javnosti i zainteresiranoj javnosti da dostavi svoja mišljenja i 
prijedloge o sadržaju strateške studije (KLASA: 351-03/19-01/02 , URBROJ: 2198/14-02-19-10 od 
2019.godine. ), sve sukladno članku 8. i članku 9. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 
plana i programa na okoliš i čl. 12. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti („Narodne 
novine“ broj 64/08); 
 
 

http://www.google.hr/imgres?q=grb+rh&hl=hr&sa=G&biw=1024&bih=567&gbv=2&tbm=isch&tbnid=kFXYcvx4_eFIvM:&imgrefurl=http://www.zumberak.hr/linkovi.php&docid=Wr1wU65l4sNnSM&w=64&h=81&ei=KklOToOfFMzT4QSAlKirBw&zoom=0
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Nakon razmotrenih zaprimljenih očitovanja javnopravnih tijela o sadržaju Studije strateške procjene, 
Općinski načelnik Općine Kali donio je temeljem članka 11. Uredbe, Odluku o sadržaju Studije 
strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa dana 27. siječnja 2020. (KLASA: 
351-03/19-01/2, URBROJ: 2198/14-02-19-35); 
 
Odabir ovlaštenika  
 
Za izradu studije strateške procjene odabrana je tvrtka ovlaštena za stručne poslove zaštite okoliša 
Zeleni servis d.o.o. iz Splita.  
 
Izrada Strateške studije  
 
U skladu sa člankom 12. Uredbe, u propisanom roku, ovlašteniku je dostavljena Odluka o sadržaju 
Strateške studije i nacrt SRP Općine Kali. Ovlaštenik je tijekom izrade studije surađivao sa 
izrađivačem SRP Općine Kali.  
 
Ocjena cjelovitosti i stručne utemeljenosti Strateške studije  
 
Općinski načelnik Općine Kali je, sukladno čl. 14. Uredbe, donio Odluku o osnivanju i imenovanju 
članova stručnog savjetodavnog Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strateškog 
razvojnog programa (KLASA: 351-03/19-01/2, URBROJ: 2198/14-02-19-36 od 27. siječnja 2020.). 
 
Sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu održana je dana  21. veljače 2020. sa početkom u 10,00 
sati u prostorijama Općine Kali. Stručno Povjerenstvo zaključilo je da je strateška studija cjelovita i 
stručno utemeljena (mišljenje Povjerenstva od 02. ožujka 2020.) 
 
Na osnovu Mišljenja Povjerenstva od 02.03.2020., a u skladu s člankom 23. Uredbe Općinski načelnik 
Općine Kali donio je Odluku o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš i Strateškog 
razvojnog programa u javnu raspravu (KLASA: 351-03/19-01/2, URBROJ: 2198/14-02-20-42 od 03. 
ožujka 2020.). 
 
Javna rasprava o Strateškoj studiji i prijedlogu SRP Općine Kali 2018.-2023. 
 
U svrhu provedbe postupka javne rasprave Jedinstveni upravni odjel Općine Kali je na internetskim 
stranicama  izvijestio javnost o datumu početka i završetka javne rasprave, mjestima i vremenu (adresa 
i radno vrijeme) u kojem je omogućen javni uvid, o mjestu, datumu i vremenu kada će se održati javno 
izlaganje te o načinu na kojem će javnosti i zainteresirana javnost dostavljati pisana mišljenja, 
prijedloge i primjedbe o predmetu javne rasprave.  
 
Javna rasprava provedena je u razdoblju od 30 dana, odnosno u razdoblju od 05. ožujka 2020. do 06. 
travnja 2020. te je zaprimljeno samo jedno mišljenje i to od Grada Zadra da se daje pozitivno mišljenje 
na Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš (KLASA: 351-01/19-01/176, URBROJ: 2198/01-9-20-
4). 
 
Zbog situacije sa Covid-19 nije bilo moguće održati javno izlaganje tijekom javne rasprave pa je 
odlučeno da će se ponoviti javna rasprava kada se ukinu mjere zabrane javnog okupljanja.  
 
Ponovljena javna rasprava održana je od 22. svibnja 2020. do 22. lipnja 2020. te je dana 05. lipnja 
2020. u prostorijama Općine Kali održano i javno izlaganje Studije strateške procjene i Strateškog 
razvojnog programa.  
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave, uvid u Studiju strateške procjene i Strateški razvojni program 
mogao se izvršiti svakim radnim danom od 08.00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Kali i na 
internetskim stranicama Općine Kali.  
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Tijekom trajanja ponovljene javne rasprave u knjigu primjedbi nije upisano niti jedno mišljenje, 
primjedba ni prijedlog, ali je Općina Kali zaprimila tri pisana mišljenja: pravne osobe CROMARIS te 
fizičkih osoba Krsto Ivoš i Bruno Mišlov. Mišljenje pravne osobe CROMARIS je obrađeno u finalnoj 
verziji studije strateške procjene. 
 
U skladu sa člankom 23. Uredbe, istodobno sa stavljanjem Studije strateške procjene i SRP Općine 
Kali u javnu raspravu, Jedinstveni upravni odjel Općine Kali je, tijekom trajanja javne rasprave, 
zatražio mišljenje nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku, nije zaprimljeno niti jedno očitovanje. 
 
Nakon provedene javne rasprave Jedinstveni upravni odjel je sva mišljenja zaprimljena tijekom javne 
rasprave dostavio na očitovanje ovlašteniku izrade strateške studije tvrtki Zeleni servis d.o.o. kao i 
izrađivaču Strateškog razvojnog programa.   
 
Izrađivač Studije strateške procjene utjecaja na okoliš, Zeleni servis d.o.o.,  predložio je konačne mjere 
zaštite i program praćenja stanja okoliša vezano za Strateški program razvoja Općine Kali 2018.-2023.  
 
Zaključak je da su temeljem procijenjenih utjecaja, definirane mjere koje proizlaze iz specifičnosti 
procijenjenih utjecaja za pojedine projekte, a kojih mjera se preporuča pridržavati tijekom daljnje 
izrade projektne dokumentacije. 
 
Na osnovu predloženih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša tvrtka Microprojekt 
d.o.o. iz Splita dopunila je finalnu verziju Strateškog razvojnog programa Općine Kali 2018.-2023.  
 
Mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske 
županije 
 
Na temelju odredbi članka 71. Zakona o zaštiti okoliša te članka 18. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja plana i programa na okoliš u postupku provedbe strateške procjene, prije upućivanja 
prijedloga SRP Općine Kali u postupak donošenja, obavezno je o provedenoj strateškoj procjeni, 
pribaviti mišljenje nadležnog tijela, u ovom slučaju Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša i komunalne poslove. Sukladno navedenom Jedinstveni upravni odjel Općine Kalije zatražio 
mišljenje kako je postupak strateške procjene utjecaja SRP Općine Kali na okoliš proveden sukladno 
propisima zaštite okoliša.  
 
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije donio je 
Mišljenje da je Općina Kali postupak strateške procjene provela sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) od 10. srpnja 2020. (KLASA: 351-
04/20-01/87, URBROJ: 2198/1-07/2-20-2). 
 

2. SAŽETI PRIKAZ NAČINA NA KOJI SU PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA I 
EKOLOŠKE MREŽE INTEGRIRANA U SRP OPĆINE KALI 

 
Pitanja zaštite okoliša i ekološke mreže postala su dio SRP Općine Kali kroz procjenu utjecaja 
planiranih aktivnosti na okoliš te prijedlog mjera zaštite okoliša. Mjere zaštite okoliša postale su 
sastavni dio SRP Općine Kali 2018.-2023. te su okvir za planirane aktivnosti i zahvate u prostoru.  
 

3. SAŽETI PRIKAZ NAČINA NA KOJI SU REZULTATI STRATEŠKE STUDIJE, 
MIŠLJENJA TIJELA I/ILI OSOBA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA 
JAVNOSTI UZETI U OBZIR ODNOSNO RAZMOTRENI PRI DONOŠENJU 
ODLUKE O USVAJANJU SRP OPĆINE KALI 2018.-2023. 
 

U skladu sa člankom 23. Uredbe, istodobno sa stavljanjem predmetne Studije strateške procjene i 
predmetnog SRP Općine Kali 2018.-2023. u javnu raspravu, Jedinstveni upravni odjel Općine Kali je 
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zatražio mišljenje nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku. Tijekom javne rasprave nisu zaprimljena 
mišljenja od strane javnopravnih tijela koja su sudjelovala u postupku.  
 
Tijekom trajanja ponovljene javne rasprave u knjigu primjedbi nije upisano niti jedno mišljenje, 
primjedba ni prijedlog, ali je Općina Kali zaprimila tri pisana mišljenja: pravne osobe CROMARIS te 
fizičkih osoba Krsto Ivoš i Bruno Mišlov. Mišljenje pravne osobe CROMARIS je obrađeno u finalnoj 
verziji studije strateške procjene. 
 

4. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA PRIHVAĆANJA ODABRANE RAZUMNE 
ALTERNATIVE U ODNOSU NA OSTALE RAZMOTRENE RAZUMNE 
ALTERNATIVE 

 
SRP Općine Kali 2018.-2023. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Kali dana 12. kolovoza 
2020. SRP-om Općine Kalin nisu predložena varijantna rješenja osim onih koja su predložena i 
obrađena Studijom strateške procjene utjecaja na okoliš. 
 

5. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA  
 

Tlo: 

1. Tijekom daljnje razrade projektne dokumentacije za planirane objekte i linijske zahvate (ceste 
i turističke staze) voditi računa o tome da se prenamjenjuje što manje površina vrijednih 
obradivih tala (kategorije poljoprivrednog zemljišta P1 i P2). 

2. Prilikom građenja, pridržavati se minimalne širine radnog pojasa, a sve manipulativne 
površine po završetku radova dovesti u prvobitno stanje. 

3. Tijekom uređenja reciklažnog dvorišta, voditi računa o nepropusnosti temeljnog brtvenog 
sloja kako bi se spriječilo istjecanje tekućina i onečišćenje tla. 

 

Krajobraz: 

1. Za mjere na području Vela i Mala Lamjana, Batalaža, Mul-Kolegini, izraditi projekte 
krajobraznog uređenja, koji obuhvaćaju cjelovita područja sa svim planiranim objektima i 
sadržajima, kako bi se svi maksimalno uklopiti u okolni prostor te kako bi se zaštitile 
krajobrazne vizure. 

2. Objekte i sadržaje planirane unutar postojećih urbanih cjelina projektirati na način da se 
uklope u postojeći prostor. 

3. Kod provedbe projekata gdje je planirano uređenje obalnog pojasa, potrebne sadržaje 
prilagoditi konfiguraciji obale, a ne obrnuto. 

4. Pri uređenju okoliša objekata (npr. ljetnikovac Dražić, uređenje i opremanje dječjih igrališta i 
javnih zelenih površina itd.) i sanaciji područja uz prometnice, obavezno koristiti autohtonu 
vegetaciju, u svrhu očuvanja bioraznolikosti područja. 

 

Kvaliteta zraka: 

1. Kod planiranih zahvata i objekata (reciklažno dvorište) kod kojih se predviđa nastanak 
plinova, mjerenjima utvrditi količine plinova i tehničkim mjerama ih svesti na dopuštene 
vrijednosti propisane Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17) i 
Zakonom o zaštiti zraka (NN 30/11, 47/14, 118/18, 127/19). 

 

Otpad: 

2. Na području Općine Kali osigurati propisima definiran način prikupljanja, razvrstavanja i 
odvoza otpada. 

3. Na svim lokacijama predviđenim za posjećivanje i zadržavanje većeg broja ljudi osigurati 
adekvatan način prikupljanja, razvrstavanja i zbrinjavanja otpada, sukladno propisima. 

 

Vode/more: 
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1. Riješiti odvodnju oborinskih i ocjednih voda s prometnica i parkirališnih površina. 
2. Kod projektiranja sadržaja i objekata turističkog razvoja te objekata poslovne namjene, 

obavezno riješiti pitanje prikupljanja (sanitarni čvorovi), odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda. 

3. Redovito održavati sustave odvodnje kako ne bi došlo do negativnog utjecaja na nadzemne i 
podzemne vode. 

4. Prilikom uređenja obalnog pojasa u uvalama Vela i Mala Lamjana, Mul-Kolegini i Batalaža ne 
širiti radove bespotrebno na dio obalnog pojasa u prirodnom stanju, priobalno more i 
podmorje. 

5. Tijekom izgradnje i nadogradnje luka i marina predvidjeti mogućnost prikupljanja i obrade te 
zbrinjavanja otpadnih voda s plovila. 

 

Bioraznolikost: 

 

Staništa: 

1. Kako bi se očuvao ugroženi i rijetki stanišni tip G.3.6. Infralitoralna čvrsta dna i stijene, 
tijekom izrade projektne dokumentacije za projekte izgradnje lučke infrastrukture (luke za 
domicilno stanovništvo, luke nautičkog turizma, sidrišta – SC1) potrebno je odabrati tehničko 
rješenje, kojim će se izbjeći gradnja, betoniranje i nasipavanje u moru te odlaganje otpada na 
području rasprostranjenosti ovog stanišnog tipa te je potrebno očuvati povoljne stanišne uvjete 
održavanjem povoljne kakvoće morske vode. 

2. Nasipavanje plaža i ostalih predviđenih površina u moru (SC2), potrebno je provoditi na 
način, da se na najmanju potrebnu površinu svede zauzimanje staništa G.3.2. Infralitoralni 
sitni pijesci s više ili manje muljai F.3.2. Supralitoralni šljunci i kamenje. Isto tako potrebno je 
izbjegavati gradnju, betoniranje i odlaganje otpada na području rasprostranjenosti ovih 
stanišnih tipova te je potrebno očuvati povoljne stanišne uvjete održavanjem povoljne kakvoće 
morske vode. 

3. Tijekom izrade projektne dokumentacije za projekte razvoja gospodarstva temeljenog na 
tradiciji i prirodnim resursima (SC2) i javne komunalne infrastrukture (SC3), potrebno je 
odabrati tehničko rješenje, kojim će se u što većoj mjeri zaštititi i sačuvati od prenamjene 
staništa D.3.4.2. Istočnojadranski bušici i C.3.6.1. Eumediteranski i stenomediteranski 
kamenjarski pašnjaci raščice. 

4. Kod izgradnje cesta potrebno se pridržavati minimalne širine radnog pojasa, bez nepotrebnog 
zadiranja u okolna staništa. 

5. U svrhu što manje fragmentacije staništa, prilikom gradnje izvan naselja, koristiti već 
postojeće ceste, a nove planirati i probijati samo u slučaju kada dosadašnja infrastruktura nije 
dovoljna. 

6. U svrhu očuvanja bioraznolikosti, koristiti autohtone vrste biljaka prilikom krajobraznog 
uređivanja okoliša planiranih objekata. 

 

Strogo zaštićene vrste faune: 

7. U svrhu zaštite strogo zaštićenih vrsta gmazova: crvenkrpice (Zamenis situla), kopnene 
kornjače (Testudo hermanni) i četveroprugastog kravosasa (Elaphe quatuorlineata) te strogo 
zaštićenih vrsta ptica, radove uklanjanja vegetacije i izgradnje izvoditi izvan perioda najveće 
aktivnosti gmazova (izvan perioda parenja i juvenilnih stadija zmija) i perioda gniježđenja 
ptica, od 15. kolovoza do kraja ožujka. 

8. Prilikom planiranja cestovne infrastrukture u okviru SC3, potrebno je planirati izvedbu 
prijelaza i propusta s usmjerivačima za strogo zaštićene vrste gmazova, kao i primjenu ostalih 
primjera dobre prakse za sprječavanje stradavanja gmazova prilikom izgradnje i korištenja 
cestovne infrastrukture. Neki primjeri dobre prakse dostupni su u Stručnim smjernicama za 
prometnu infrastrukturu izradenim u okviru „Twinning Light“ projekta EU 
HR/2011/IB/EN/02 TWL „Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih 
ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM)“ koje su dostupne na 
internet stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike. 



6 
 

9. Tehnička rješenja za dalekovode potrebno je izvesti na način da se strogo zaštićene vrste ptica 
zaštite od strujnog udara (Bošnjak i Vranić: ,,Prilog tipizaciji tehničkih rješenja za zaštitu ptica 
i malih životinja na srednjenaponskim elektroenergetskim postrojenjima“). 

10. Prije početka provedbe aktivnosti iz SRP Općine Kali, kao dio aktivnosti uspostavljanja 
Istraživačko-edukacijskog centra za jadransku faunu, iz Mjere 4.3.1. Osnivanje i izgradnja 
Ribarskog muzeja (SC4), izraditi Plan za prikupljanje podataka o brojnosti vrste dobri dupin 
(Tursiops truncatus), koji nedostaju za akvatorij Općine Kali, kako bi se, tijekom provedbe 
ostalih mjera, vezanih za SC1 i SC2 moglo vršiti praćenje stanja i po potrebi primjenjivati 
mjere ublažavanje utjecaja na brojnost populacije na tom području. 

 

Šume i šumska staništa: 

1. Za projekte izgradnje prometne i vodnokomunalne infrastrukture (SC3) potrebno je pribaviti 
suglasnost Hrvatskih šuma d.o.o., prije početka građenja. 

2. Uređenje šumskih površina potrebno je provoditi temeljem Zakona o šumama (NN 68/18, 
115/18, 98/19) i Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Ugljan-Pašman“. 

3. Prilikom građenja na šumskom neizgrađenom području držati se minimalne širine radnog 
pojasa, a manipulatvine površine smanjiti, bez dodatnog bespotrebnog zadiranja u nove 
površine šumskog staništa. 

 

Klimatske promjene: 

1. Tijekom izrade projektne dokumentacije za projekte u obalnom pojasu (SC1, SC2, SC3) 
primjenjivati preporuke iz Smjernica za voditelje projekata - kako povećati otpornost ranjivih 
ulaganja na klimatske promjene, te provesti analizu klimatske otpornosti projekata, prije faze 
procjene utjecaja. 

 

Kulturno-povijesna baština: 

1. Za planirane projekte, koji uključuju obnovu i zaštitu nepokretnih kulturnih dobara (SC4), 
potrebno je ispoštovati mjere definirane u važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i posebne 
uvjete od nadležnog Konzervatorskog odjela u Zadru, koje je potrebno ishoditi. 

2. Prije provođenja projekata koji se nalaze u blizini lokaliteta arheološke baštine (SC2), 
potrebno je ishoditi posebne uvjete od nadležnog Konzervatorskog odjela u Zadru. 

3. Ako se pri izvođenju građevinskih ili nekih drugih radova naiđe na arheološko nalazište ili 
pojedinačni nalaz, radovi se moraju prekinuti i o nalazu bez odlaganja obavijestiti nadležni 
Konzervatorski odjel u Zadru. 

4. Suhozide je potrebno čuvati i obnavljati tradicionalnom tehnikom zidanja "u suho". 
 

Stanovništvo i zdravlje ljudi: 

1. Prilikom radova voditi računa da se ne prekorače zakonom dopuštene razine buke, propisane 

Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 

145/04). 

2. U svrhu zaštite zdravlja ljudi, potrebno je riješiti vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje 

otpadnih voda i zbrinjavanje otpada na svim lokacijama planiranih aktivnosti, sukladno 

propisima. 

 

Infrastruktura: 

1. Pri izradi projektne dokumentacije, pridržavati se mjera propisanih prostorno-planskim 

dokumentima i uvjeta nadležnih institucija (Konzervatorskog odjela, Ministarstva zaštite 

okoliša i prirode, Hrvatskih voda itd.). 

2. Prilikom izrade projektne dokumentacije za projekte planirane na neizgrađenom području, 

voditi računa da se u što većoj mjeri zaštiti okoliš, tijekom gradnje i korištenja infrastrukture. 
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6. NAČIN PRAĆENJA PRIMJENE MJERA KOJE SU POSTALE SADRŽAJEM SRP 
OPĆINE KALI 2018.-2023. 

 
Praćenje primjene mjera koje su postale sadržajem SRP Općine Kali 2018.-2023. provodi se na više 
različitih razina i to: prilikom ishođenja posebnih uvjeta, lokacijskih dozvola i dozvola za gradnju. 
Mjere zaštite okoliša koje su postale sadržajem SRP Općine Kali su okvir za sve zahvate u prostoru 
Općine Kali te su nositelji zahvata dužni iste poštivati i primjenjivati.  
 

7. NAČIN PRAĆENJA ZNAČAJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ DONESENE SRP 
OPĆINE KALI 2018.-2023. 

 
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18,  39/19, 
98/19) Općina Kali na svojoj razini razmatra izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine.  
 
Izvješće o stanju u prostoru sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, 
analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloge za 
unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. Na razini izvješća 
o stanju u prostoru biti će razmatrani i utjecaji predmetne SRP Općine Kali 2018.-2023. 
 
Dodatni način praćenja značajnih utjecaja na okoliš će se obavljati prilikom izdavanja posebnih uvjeta, 
lokacijskih i građevinskih dozvola te provedbe postupaka ocjene/procjene utjecaja zahvata na okoliš 
kada će se razmatrati kumulativni utjecaji planiranog zahvata u odnosu na stanje u prostoru i druge 
planirane zahvate.  
 
         Pročelnik  

                                                                            Nives Perin, dipl. prav. 
 
 
 
Dostaviti:  

- MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA  
- za objavu u Službeni glasnik Općine Kali, 
- Arhiva, ovdje 




