REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinski načelnik
Klasa: 302-01/15-01/0004
Urbroj:2168/02-01/2-16-156
Medulin, 27.04.2016.

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13,
153/13 i 78/2015), te članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije,
plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08), te nakon provedenog postupka
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine
Medulin za razdoblje od 2015. do 2020., Načelnik Općine Medulin dana 27.04.2016. godine
donosi
ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
Strateški razvojni program Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020.

I.
Načelnik Općine Medulin donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Medulin 2015.2020. (KLASA: 302-01/15-01/0004, URBROJ: 2168/02-01/5-15-115 od 06. listopada 2015.
godine). Općina Medulin provela je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Strateški razvojni
program Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020. neće imati vjerojatno značajan
utjecaj na okoliš i da je prihvatljiv za ekološku mrežu na osnovu čega se utvrđuje da nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
II.
Osnovni razlozi za izradu i donošenje Starteškog razvojnog programa Općine Medulin za
razdoblje od 2015. do 2020. godine su slijedeći:
Identifikacija ključnih problema i SWOT analiza kojom se identificiraju ključne snage
Općine Medulin i njene razvojne prilike te se identificiraju slabosti i prijetnje koje
mogu biti ograničavajuće u razvoju
- Unaprijeđenje kvalitete života i razvoj projekata od zajedničkog imteresa
- Razvoj održivog gospodarstva, turizma i poljoprivrede
- Održivo gospodarenje prirodnom i kulturnom baštinom
- Identifikacija potrebnih mjera i razvojnih projekata
- Povezivanje lokalnih razvojnih potreba s regionalnim , nacionalnim i europskim
prioritetima te sukladno tome dostupnim europskim i nacionalnim financijskim
sredstvima

Strateškim razvojnim programom Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020. utvrđeni su
razvojni ciljevi usmjereni su prema održivom socio-ekonomskom razvoju Općine Medulin te
su definirani prioriteti i mjere koji će pridonijeti ostvarenju ciljeva.
Strateškim programom definirana su tri cilja:
1.Unapređenje infrastrukturnog sustava Općine i povećanje kvalitete života
2. Razvoj održivog i konkurentnog godpodarstva
3. Valorizacija i upravljanje baštinom
Strateški ciljevi temeljeni su na analizi stanja, identificiranim problemima i izazovima, SWOT
analizi i viziji razvoja Općine. Pokušalo se optimalno pojačati snage i prednosti koje Općina
ima te smanjiti ograničenja i što više neutralizirati potencijalne razvojne prijetnje. U
postavljanju strateških ciljeva vodilo se računa o tematskim ciljevima Europske Unije do 2020
godine kao i o ciljevima i prioritetima dostupnih strateških dokumenata višeg reda.

III.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina Medulin zatražila je
mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke.
Zaprimljena su sljedeća mišljenja:
- Javna ustanova Kamenjak dostavila je očitovanje od 12. siječnja 2016. godine u
kojem navodi da nije nadležna za tumačenje posebnih propisa iz područja zaštite
okoliša , radi čega upućuje da se općina upitom obrati Ministarstvu zaštite okoliša.
Očitovanje je zaprimljeno u Općini Medulin dana 13.siječnja 2016. godine.
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli,
dostavilo je mišljenje KLASA: 612-08/15-10/492, URBROJ: 532-04-02-10/12-16-02
od 13. siječnja 2016. godine da nije potrebno provoditi procjenu utjecaja na okoliš
predmetnog Strateškog razvojnog programa Općine Medulin 2015.-2020. U
mišljenju se navodi da se na području obuhvata Općine Medulin nalazi čitav niz
kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH ili evidentiranih PP Općine
Medulin koje su zaštićene temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te
da je za pojedinačne projekte navedene u Starteškom razvojnom programu nužno u
postupku izdavanja posebnih uvjeta /mišljenja i suglasnosti/potvrda zatražiti od
nadležnog konzervatorskog odjela izdavanje propisane dokumentacije. Mišljenje je
zaprimljeno u Općini Medulin dana 18.01.2016. godine.
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode , Uprava za zaštitu prirode, dostavilo je mišljenje
KLASA: 612-07/15-58/90, URBROJ: 517-07-2-1-16-4 od 12. veljače 2016. ,
zaprimljeno u Općini Medulin dana 17.02.2016. u kojem je navedeno da je sukladno
odredbama članka 47. stavka 1. , vezano uz članak 26. stavak 1. i članak 46. Zakona
o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) , članka 64. stavak 5. , te članka 70.
stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine , broj 80/2013, 153/2013 i
78/2015) Strateški razvojni program Općine Medulin za razdoblje 2015. do 2020.
prihvatljiv za ekološku mrežu i da za isti Općina Medulin ne treba provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš. Područja ekološke mreže najvećim dijelom zauzimaju
more, izuzev POVS HR 2000147 i HR 20000616 koji se dijelom proteže na području
Donjeg Kamenjaka. U obrazloženju mišljenja navedeno je kako je uzet u obzir
općenit (strateški) karakter Programa i da stoga njegova provedba neće imati
negativnih utjecaja na bioraznolikost i ostale sastavnice okoliša područja Općine
Medulin. Također u mišljenju je navedeno da se u postupku prethodne ocjene može
isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost
područja ekološke mreže, jer se pretežno radi o mjerama koji će prodonijeti boljem

općem stanju okoliša , uređenju i opremanju postojećih objekata/infrastrukture,
ulaganja u razvoj društva, edukaciju i sl.
IV.
Kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš osobito su:
1. Značajke plana i programa:
Strateški razvojni program Općine Medulin 2015.-2020. ne utječe na druge programe
ili planove, te ujedno promiče održivi razvoj, o obuhvaća propise Zajednice koji se
odnose na gospodarenje otpaom i zaštitu voda.
2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba plana ili programa može
utjecati:
Donošenje starteškog razvojnog programa Općine Medulin 2015.-2020. ne utječe na:
- Vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost (reverzibilnost) utjecaja,
- Kumulativnu prirodu utjecaja
- Prekograničnu prirodu utjecaja,
- Rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja)
- Veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje
će vjerojatno djelovati),
- Vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog:
-posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-povijesne baštine,
-prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti,
- intenzivnog korištenja zemljišta,
- utjecaji na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj,
međunarodnoj razini ili razini Zajednice.

V.
Općina Medulin je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o
zaštiti okoliša 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.

NAČELNIK
Goran Builć, dipl.ing.

Prilog I: Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje

PRILOG I
Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, 10000 Zagreb,
Radnička cesta 80
2. Upravi odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša,
Flanatička 29, 52100 Pula
3. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske
županije, Šetalište pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin
4. Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije, Flanatička 29, 52100 Pula
5. Upravni odjel za turizam Istarske županije, Partizanska 5a, 52440 Poreč
6. Javna ustanova Kamenjak, Selo 120, Premantura, 52100 Pula
7. Javna ustanova Natura Histrica, Riva 8, 52100 Pula
8. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Puli, Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula
9. Općina Ližnjan, Ližnjan 147, 52204 Ližnjan
10. Grad Pula, Forum 1, 52100 Pula

