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Na temelju članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrčnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj: 86/08 51/11, 

4/18i 112/19 i članka 46. Statuta Općine Škabrnja („Službeni glasnik Općine Škabrnja“, broj 2/21), Općinski načelnik Općine Škabrnja dana 2. 

siječnja 2023. godine, donosi 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Škabrnja za 2023. godinu 

Članak 1. 

Ovim Planom prijma utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Škabrnja za 2023. godinu, 

potreban broj službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme u 2023. godini i planira se broj vježbenika odgovarajuće stručne 

spreme i struke. 

Članak 2. 

Ovim Planom se ne utvrđuje popunjenost radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu pripadnicima nacionalnih manjina niti se planira 

zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih 

manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, jer takva obveza za Općinu Škabrnja ne proizlazi iz 

navedenih propisa. 

 

Članak 3. 

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno i određeno 

vrijeme, te potreban broj vježbenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, utvrđuje se kako slijedi: 

 
 

1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL: 

Redni 
broj 

Naziv radnog 
mjesta 

Broj 

sistematiziranih 

radnih mjesta 

Broj popunjenih 

radnih mjesta na 

neodređeno 

Broj 

popunjenih 

radnih mjesta 
na određeno 

Potreban broj 

službenika i 

namještenika 
na neodređeno 

Potreban broj 

službenika i 

namještenika na 
određeno 

Broj popunjenih 

radnih mjesta 

vježbenika 

Potreban broj 
vježbenika 

1. Pročelnik JUO 1 1 0 0 0 0 0 

2. Viši stručni 

suradnik za EU 

1 0 0 0 0 0 0 
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 fondove        

3. Voditelj odsjeka 

za komunalne 

poslove i 

prostorno 

planiranje 

1 0 0 0 0 0 0 

4. Viši referent za 

komunalne 

poslove i 

prostorno 
planiranje 

2 1 0 0 0 0 0 

5. Voditelj odsjeka 

za opće i 

administrativne 

poslove 

1 1 0 0 0 0 0 

6. Voditelj odsjeka 

za financije i 

računovodstvo 

1 1 0 0 0 0 0 

7. Komunalni redar 2 2 0 0 0 0 0 

8. Spremačica 1 0 0 0 0 0 0 

9. Pomoćni radnik u 

pisarnici 

1 0 0 0 0 0 0 

10. Radnik na 

održavanju 

sportskih terena 

1 1 0 0 0 0 0 

11. Viši referent za 

imovinsko-pravne 

poslove 

1 0 0 0 1 0 0 
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1.1. VLASTITI POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI: 

Redni 

broj 

Naziv radnog mjesta Broj 

sistematiziranih 
radnih mjesta 

Broj popunjenih 

radnih mjesta na 
neodređeno 

Potreban broj 

namještenika na 
neodređeno 

1 Komunalni izvidnik 1 1 0 

2 Komunalni radnik 4 3 0 

 

 

 

 

Članak 4. 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Škabrnja za 2023. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

„Službenom glasniku Općine Škabrnja“. 
 

KLASA: 112-01/23-02/01 

UR.BROJ: 2198-5-02-23-1 

Škabrnja, 2. siječnja 2023. godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Škara 
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Na temelju članka 63. i 66. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 

na okoliš (Narodne novine, 3/17) te članka 46. Statuta Općine Škabrnja (Službeni glasnik Općine Škabrnja, 2/21), Općinski načelnik donosi 

 

 

 

ODLUKU 

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 

II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE ŠKABRNJA 

 
 

Članak 1. 

1) Donosi se Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja (u daljnjem tekstu: Odluka) 

kojom započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja (u daljnjem tekstu: strateška procjena). 

Članak 2. 

1) Nositelj izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja (u daljnjem tekstu: Plan) i nadležno tijelo za provedbu postupka strateške procjene je 

Jedinstveni upravni odjel Općine Škabrnja (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo). 

2) Postupak strateške procjene Plana nadležno tijelo provodi  u suradnji sa Zadarskom županijom i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: 

Ministarstvo). 

Članak 3. 

1) Razlozi izrade izmjena i dopuna su: 

A. prenošenje građevinskih područja na nove katastarske podloge te manje korekcije građevinskih područja, 

B. revizija stanja uređenosti i izgrađenosti građevinskog područja, 

C. revizija obveze i obuhvata izrade urbanističkih planova uređenja, 

D. revizija površina i sadržaja izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, 

E. određivanje površine i uvjeta za smještaj solarnih i vjetroelektrana i 

F. korekcije odredbi za provedbu te ispravak eventualno uočenih grešaka i neusklađenosti i druge izmjene koje se tokom izrade pokažu nužnim. 

 

Članak 4. 

1) Izmjene i dopune navedene u prethodnom članku odnose se na cijelo područje Općine Škabrnja. 

 

2) Planirane izmjene i dopune odnose se na grafički i tekstualni dio plana (Odredbe za provedbu). 
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Članak 5. 

1) Istaknutim razlozima za izradu Plana određeni su ujedno ciljevi i programska polazišta, a sve kako bi se omogućila učinkovita provedba Plana i realizacija gospodarskih 

potreba Općine. 

A. Katastarske podloge na kojima je izrađen Plan na snazi drastično odstupaju od stvarnog stanja. U postupku je izrada novih katastarskih podloga te bi se izradom 

izmjena i dopuna na novim katastarskim podlogama omogućila lakša i efikasnija provedba Plana. 

B. Dio građevinskog područja je od zadnjih izmjena i dopuna izgrađen. Također, u novim katastarskim podlogama vidljiv je veliki broj do sada ne evidentiranih puteva 

te drugačija parcelacija pa je nužno napraviti reviziju stupnja izgrađenosti i uređenosti građevinskog područja kako bi ono odgovaralo stvarnom stanju. 

C. Na području Općine Škabrnja nema površina namijenjenih urbanoj sanaciji ili obnovi i obveza izrade urbanističkih planova dana je na osnovu neuređenosti površina. 

Revizija uređenosti i izgrađenosti iz prethodne točke za sobom povlači i potrebu revizije obveze i obuhvata propisanih urbanističkih planova. 

D. Izdvojena građevinska područja izvan naselja su do sada aktivirana u neznatnom dijelu i potrebno je razmotriti njihovo bolje prilagođavanje stvarnim potrebama. 

E. Temeljem konkretnog interesa investitora odrediti će se površine i uvjeti za izgradnju solarnih i vjetroelektrana i pratećih baterijskih sustava. 

F. U praksi se pokazao niz nejasnoća i neusklađenosti pojedinih odredbi plana te je iste potrebno ispraviti kako bi se omogućila jasna i nedvojbena provedba. Pojedine 

odredbe je potrebno prilagoditi aktualnim potrebama. 

 

Članak 6. 

1) U okviru postupka strateške procjene obavit će se i Glavna ocjena prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu. 

 

2) Kroz Glavnu ocjenu potrebno je sagledati korištenje prostora (značajnost staništa) planiranih elemenata Plana za ciljne vrste velikih zvijeri, šišmiša i ptica područja ekološke 

mreže te ocjenu kumulativnih utjecaja s provedenim i planiranim (odobrenim) zahvatima, posebice s vjetroelektranama u blizini jer, osim što mogu kumulativno utjecati na 

povećanu smrtnost i gubitak staništa, vjetroelektrane predstavljaju i efekt barijere za ciljne vrste velikih zvijeri, ptica i šišmiša, što može dovesti do izmjene uobičajenih  

migracijskih ruta. Također, potrebno je u Glavnoj ocjeni sagledati i kumulativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže svih elemenata planiranih 

važećim planom. U glavnoj ocjeni potrebno je sagledati kumulativan utjecaj provedbe elemenata Plana s već provedenim i planiranim (odobrenim) zahvatima unutar 

predmetnih područja ekološke mreže. 

 

Članak 7. 

1) Strateška procjena provodi se na temelju rezultata utvrđenih strateškom studijom, čiji sadržaj se određuje odlukom nadležnog tijela, a provodi se tijekom izrade nacrta 

prijedloga Plana, prije utvrđivanja konačnog prijedloga Plana i upućivanja u postupak donošenja. 

 

2) Radnje koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 

78/15, 12/18, 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17), Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 

80/13, 15/18, 14/19) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Plan donosi, redoslijedom kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke. 

 

Članak 8. 

1) U postupku strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke. 
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Članak 9. 

1) Općina Škabrnja dužna je o ovoj Odluci informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) 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 i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

Članak 10. 

1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Škabrnja. 

 
 

KLASA:350-002/22-01/02 

UR.BROJ: 2198-5-02-23-1 

Škabrnja, 2.siječnja 2023. godine. 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Škara, mag.oec. 

 
 

PRILOG I. 

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

1. Sukladno članku 6. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, 3/17) (u daljnjem tekstu: Uredba), određuje se 

Ovlaštenik izrade Strateške studije. 

2. U svrhu određivanja sadržaja Strateške studije, nadležno tijelo će od tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima zatražiti mišljenja o sadržaju Strateške studije i 

razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji vezano na područje iz djelokruga toga tijela i/ili osoba te od jedinica lokalne samouprave te 

eventualno područne (regionalne) samouprave na čija područja provedba Plana može utjecati. 

Obzirom da se Strateška studija izrađuje za potrebe Plana – zahtjevom za mišljenje u postupku određivanja sadržaja strateške studije smatra se poziv za dostavu 
zahtjeva za izradu prostornog plana prema posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje. Sastavni dio toga poziva je ova Odluka. Tijela i/ili osobe određene 

posebnim propisima dužni su dostaviti mišljenje o sadržaju strateške studije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva nadležnog tijela. Ako mišljenje ne dostave u tom 

roku smatra se da prema posebnim propisima nema dodatnih zahtjeva vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti. 

3. U postupku određivanja sadržaja Strateške studije, sukladno odredbama članaka 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovan ju javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, 64/08), nadležno tijelo objavljuje na službenim mrežnim stranicama Općine Škabrnja informaciju o izradi Strateške studije 

te informira javnost o načinu sudjelovanja u postupku Strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. 

4. Nakon pribavljanja mišljenja tijela iz točke 2. ovog Priloga, te mišljenja javnosti u postupku informiranja iz točke 3. ovog Priloga, nadležno tijelo utvrđuje konačan 

sadržaj Strateške studije i donosi Odluku o sadržaju strateške studije, koju objavljuje na službenim mrežnim stranicama Općine Škabrnja sukladno člancima 9. i 10. 

Uredbe. 
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5. Nadležno tijelo u roku 8 dana od donošenja Odluke o utvrđivanju sadržaja strateške studije istu dostavlja odabranom Ovlašteniku koji će izraditi Stratešku studiju, 

sukladno članku 11. Uredbe. 

6. Nakon što Ovlaštenik (pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša) izradi Stratešku studiju i Stručni izrađivač izradi Nacrt prijedloga Plana, 

sve zajedno dostavlja se na uvid Povjerenstvu kojeg imenuje općinski načelnik. Povjerenstvo ocjenjuje Stratešku studiju i donosi mišljenje o cjelovitosti i stručnoj 

utemeljenosti Strateške studije. Ove radnje obavljaju se prema člancima 14. – 21. Uredbe. 

7. Stručni izrađivač Plana dovršava Nacrt prijedloga prostornog plana nakon što zaprimi cjelovitu i stručno utemeljenu Stratešku studiju. 

8. Općinski načelnik donosi Odluku o upućivanju Strateške studije i Prijedloga Plana na javnu raspravu koju objavljuje na službenim mrežnim stranicama Općine 

Škabrnja, sukladno članku 23. Uredbe. 

9. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o Strateškoj studiji i Prijedloga Plana provodi se prema odredbama članaka 96. - 101. Zakona o prostornom uređenju 

(Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), sukladno članku 23. stavak 4. Uredbe. 

10. Sukladno članku 24. Uredbe, nakon završetka javne rasprave, u roku od 15 dana, Ovlaštenik dostavlja očitovanja na primjedbe i prijedloge iz javne rasprave na 

Stratešku studiju te sudjeluje u izradi izvješća s javne rasprave sukladno članku 102. i članku 103. Zakona o prostornom uređenju. Svojim očitovanjem Ovlaštenik će 

predložiti i konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša vezano za Plan. 

11. Sukladno članku 26. Uredbe, Program praćenja stanja okoliša i praćenje stanja ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, sastavni je dio prostornog plana. 

12. Prije izrade Nacrta konačnog prijedloga Plana, sukladno članku 25. Uredbe, nadležno tijelo obvezno je pribaviti mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša 

u županiji o provedenoj Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. 

13. Nakon ishođenja mišljenja iz točke 12., nadležno tijelo sukladno članku 24. Uredbe, priprema Konačni prijedlog Plana i dostavlja nadležnom tijelu na donošenje. 

14. Nakon donošenja odluke o usvajanju prostornog plana nadležno tijelo u roku od 30 dana izrađuje izvješće o provedenoj strateškoj procjeni Plana, sukladno odredbama 

članka 27. Uredbe, o čemu informira javnost i tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene sukladno članku 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti 

i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 
 

PRILOG II. 

Popis tijela koja će sudjelovati u postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš: 

● Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Braće Vranjana 11, 23000 Zadar 

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

● Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i turizam, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar 

● Zadarska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, Franka Lisice 77, 23000 Zadar 

● Zadarska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar 

● Zadarska županija, Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar 

● Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, I. Smiljanića 3, 23000 Zadar, 

● Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Zadar, Odjel inspekcije, Put Murvice 9, 23000 Zadar 

● Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Zadarska, Služba policije, Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23000 Zadar 

● Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Zadar, Andrije Hebranga 11/c, 23000 Zadar 
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● Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb 

● Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb 

● Ministarstvo obrane, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, Zagreb 

● Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 475, 21000 Split 

● Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, Zagreb 

● Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, 10000 Split 

● Hrvatske Željeznice – infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb 

● Hrvatske ceste d.o.o., Nikole Tesle 14b, 23000 Zadar 

● Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar 

● Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb 

● HEP – ODS d.o.o. - DP Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar, 

● lokalno nadležna komunalna poduzeća 
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