
 

      

 

 

Godina XXVII 

 

Lišane Ostrovičke , 16. prosinca   2021. godine 09/21 

 

S A D R Ž A J: 

 

    AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 
1.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 

2021. godinu 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: 

 
1. Odluka  o poništenju Javnog poziva za financiranje udruga iz Proračuna Općine Lišane Ostrovičke 

u 2021. godini 
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Odluka  o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Općine Lišane Ostrovičke 
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9 
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3. Odluka  o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Lišane Ostrovičke 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

 

         OPĆINA 
LIŠANE OSTROVIČKE 
  OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/20-05/18 

URBROJ: 2198/29-20-2 

Lišane Ostrovičke, 29. studenoga 2021. godine 

 

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. 

Statuta Općine Lišane Ostrovičke („Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke“, broj 03/21), 

Općinsko vijeće Općine Lišane Ostrovičke na svojoj 4. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2021. 

godine, donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama  

Odluke o izvršavanju Proračuna  
Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Članak 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu mijenja se i 

glasi:  

„Općina Lišane Ostrovičke može se zadužiti i davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje sukladno 

pozitivnim propisima. 

Općina Lišane Ostrovičke može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz 

proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade. 

Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa općinski načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz 

prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade. 

Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u 

godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose primljenih domaćih i inozemnih 

pomoći i donacija, za prihode iz posebnih ugovora i po posebnim propisima, te za iznose domaćeg i 

inozemnog zajma. 

U iznos ukupne godišnje obveze uključene su nepodmirene dospjele obveze iz prethodnih godina. 

Općina Lišane Ostrovičke može se kratkoročno zadužiti do 500.000,00 kuna, najduže do 12 mjeseci 

isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća 

obveza. Za potpisivanje ugovora s bankom za kratkoročno zaduživanje ovlašćuje se Općinski 

načelnik“. 

 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine 

Lišane Ostrovičke“. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 

Karlo Martin Kalcina, univ. bacc. oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA 
LIŠANE OSTROVIČKE 
   Općinski načelnik 

 
 

KLASA:402-04/21-01/2 

URBROJ:2198/29-02-21-5 

Lišane Ostrovičke, 20. listopada 2021. godine 

 

 

 

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Lišane 

Ostrovičke („Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke“, broj 02/18), članka 46. Statuta 

Općine Lišane Ostrovičke („Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke“, broj 03/21), a na 

prijedlog Povjerenstva za odabir projekata organizacija civilnog društva za područje športa, 

kulture i turizma, Općinski načelnik donosi 

 

 

ODLUKU 
o poništenju Javnog poziva za financiranje udruga 

iz Proračuna Općine Lišane Ostrovičke u 2021. godini 
 
 

Članak 1. 

Na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata organizacija civilnog društva za područje 

športa, kulture i turizma poništava se Javni poziv za financiranje udruga iz Proračuna Općine 

Lišane Ostrovičke u 2021. godini, KLASA:402-04/21-01/02; URBROJ:2198/29-02-21-1 od 

09. rujna 2021. godine. 

 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Općine 

Lišane Ostrovičke“. 

 
 

 
 

                                                                                                     Općinski načelnik: 

      

                                                                                                 Zvonimir Mijić, univ.bacc.oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
 

  OPĆINA 
LIŠANE OSTROVIČKE 
   Općinski načelnik 
 

 
KLASA:350-02/21-01/1 
URBROJ: 2198/29-02-21-29 
Lišane Ostrovičke, 03. prosinca 2021. godine 
 
 
Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 10. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), i članka 46. Statuta 
Općine Lišane Ostrovičke („Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke“, broj 03/21) 
općinski načelnik Općine Lišane Ostrovičke, donosi 
 
 

ODLUKU 
o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune  

Prostornog plana uređenja Općine Lišane Ostrovičke 
 
 

Članak 1.  
 
Razlozi, ciljevi i programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Lišane Ostrovičke 

 
Razlozi, ciljevi i programska polazišta za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Lišane Ostrovičke (u daljnjem tekstu: „IDPPU“) utvrđeni su Odlukom o izradi 
lzmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lišane Ostrovičke (KLASA 021-05/17-
05/06, URBROJ:2198/29-20-2 od 27. veljače 2020. godine), a to su: 

− usklađivanje s novim Zakonom o prostornom uređenju, 
− planiranje novih lokacija obnovljivih izvora energije (solarna elektrana, 

vjetroelektrana, fotonaponske ćelije), 
− redefiniranje Odredbi za provođenje radi lakšeg provođenja Plana, a u svrhu 

otklanjanja nejasnih formulacija i preciznijeg definiranja Odredbi za provođenje 
kojima se propisuju uvjeti smještaja građevina i uvjeti korištenja, 

− eventualno određivanje trasa novih te premještanje postojećih prometnica i 
komunalne infrastrukture, a sve vodeći računa o zatečenom stanju na terenu, 

− manja korekcija granica građevinskih područja u smislu proširenja uz supstituciju 
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(smanjenje) na drugim dijelovima ukoliko to bude potrebno.  
 
Izradom predmetnih IDPPU planira se:  

− detaljno razraditi uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u 
odnosu na njihovu namjenu, položaj i veličinu, 

− utvrditi opće smjernice oblikovanja, 
− utvrditi način priključenja na komunalnu infrastrukturu, 
− odrediti mjere zaštite okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturno-povijesnih i 

drugih vrijednosti. 
 
Obuhvat predmetnih IDPPU odnosi se na pojedinačne, izdvojene i/ili sastavne dijelove 
prostornih cjelina, a koji se nalaze unutar područja obuhvaćenog Prostornim planom uređenja 
Općine Lišane Ostrovičke. 
 
 

Članak 2.  
 
Sadržaj strateške studije za IDPPU 

Obvezni sadržaj strateške studije propisan je Prilogom I. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17). 
 
Temeljem rezultata provedenog postupka određivanja sadržaja strateške studije zaključeno je 
da nije potrebna dopuna sadržaja strateške studije izvan obveznog sadržaja propisanog 
Prilogom I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.  
U skladu s mišljenjem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, 
nije potrebna dopuna sadržaja strateške studije, ali je prilikom ocjene utjecaja na vode, ovisno 
o razrađenosti tema u IDPPU, potrebno dati procjenu utjecaja na okoliš za sljedeću 
problematiku: 

- utjecaj eventualnih poplavnih rizika uslijed izmjena plana 
- planirani objekti i sadržaji te mogući štetni utjecaj na kvalitetu površinskih i 

podzemnih voda 
- rješenje vodoopskrbe te trenutni i potrebni kapaciteti postojećeg kao i planiranog 

vodoopskrbnog sustava 
- zaštita površinskih i podzemnih voda od mogućeg onečišćenja sanitarnim (i 

eventualno tehnološkim) otpadnim vodama 
- rješenja postojećeg te planiranog sustava odvodnje otpadnih voda (sanitarnih i 

tehnoloških) 
- zaštita površinskih i podzemnih voda od mogućeg onečišćenja oborinskim 

otpadnim vodama 
- rješenja postojećeg te planiranog sustava odvodnje onečišćenih oborinskih otpadnih 

voda 
- rješenja deponiranja komunalnog, građevinskog i eventualno tehnološkog otpada. 
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Članak 3.  
 
Popis tijela i/ili osoba i mišljenja određenih posebnim propisima, koja su sudjelovala u 

postupku određivanja sadržaja strateške studije 

 
 
U postupku određivanja sadržaja strateške studije sudjelovala su sljedeća tijela i/ili osobe od 
kojih je zatraženo mišljenje, a koji su određeni posebnim propisima: 
 
 

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

2. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske 
županije, Božidara Petranovića 8, 23000 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, 23000 Zadar,  

5. Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije, 
Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar  

6. Zavod za javno zdravstvo Zadar, Ulica Ljudevita Posavskog 7, 23000 Zadar,  

7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 
21000 Split  

8. Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Benkovac, Rivine 3, 23420 Benkovac 

9. Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Zadar, Nikole Tesle 14b, 23000 Zadar,  

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

11. HEP-ODS d.o.o., Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar,  

12. HEP-ODS d.o.o., Elektra Šibenik, Ul. Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik,  

13. Vodovod i odvodnja d.o.o., Ulica Kralja Tomislava 11, 23420 Benkovac,  

14. Grad Benkovac, Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, 
zaštitu okoliša i razvoj, Šetalište Kneza Branimira 12, 23420 Benkovac,  

15. Grad Skradin, Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin,  

16. 16. Općina Kistanje, Trg Sv. Nikole 5, 22305 Kistanje 

 
U svrhu informiranja javnosti, informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške 
studije objavljena je 30. rujna 2021. godine na mrežnim stranicama Općine Lišane 
Ostrovičke.  
Sukladno članku 9. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 
na okoliš, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog 
sadržaja strateške studije, Jedinstveni upravni odjel Općine Lišane Ostrovičke organizirao je 
konzultacije koje su se održale 14. listopada 2021. godine u 13:00 sati u prostorijama Općine 
Lišane Ostrovičke (Općinska vijećnica). 
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U vremenu trajanja roka za dostavu mišljenja i prijedloga za sadržaj strateške studije, 
mišljenja i prijedloge o sadržaju strateške studije dostavili su: 
 

1. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel 
u Zadru, KLASA:612-08/11-10/0160, URBROJ:532-04-02-13/7-21-14 od 12. listopada 
2021. godine 

2. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske 
županije, KLASA:351-04/21-01/151, URBROJ:2198/1-07/2-21-2 od 4. listopada 2021. 
godine 

3. Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj 
Zadarske županije, KLASA:351-04/21-01/150, URBROJ:2198/1-14/1-21-2 od 12. 
listopada 2021. godine 

4. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, KLASA:351-03/21-
01/0000340, URBROJ:374-24-1-21-2 od 18. listopada 2021. godine 

5. Županijska uprava za ceste Zadarske županije, KLASA:340-03/21-01/2151, 
URBROJ:2198-1-86-03-21-2 od 06. listopada 2021. godine 

 
 

Članak 4.  
 
Podaci o izrađivaču i ovlašteniku 

 
Izrađivač IDPPU je Jedinstveni upravni odjel Općine Lišane Ostrovičke.  
 
Stručni izrađivač IDPPU (ovlaštenik) je ARCHING STUDIO d.o.o. iz Splita, koje ima 
suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova iz 
područja zaštite okoliša i prirode. 
 
Izrađivač Strateške procjene utjecaja na okoliš IDPPU je tvrtka Ires ekologija d.o.o., za zaštitu 
prirode i okoliša, Prilaz baruna Filipovića 21, Zagreb. 
 
 

Članak 5.  
 
Objava Odluke o sadržaju strateške studije 

 
U svrhu informiranja javnosti ova Odluka bit će objavljena na internetskim stranicama Općine 
Lišane Ostrovičke sukladno odredbama članka 160. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša, članak 
8. stavak 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, članku 5. stavak 
1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne 
novine“, br. 64/08, 80/13) objavit će se na mrežnim stranicama Općine Lišane Ostrovičke 
www.lisane-ostrovicke.hr.  
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Članak 6.  
 

Završne odredbe 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine 
Lišane Ostrovičke". 
 
 
 

Općinski načelnik: 
 

Zvonimir Mijić, univ. bacc. oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
 

  OPĆINA 
LIŠANE OSTROVIČKE 
   Općinski načelnik 
 

 
KLASA:350-02/21-01/1 

URBROJ:2198/29-02-21-40 

Lišane Ostrovičke, 16. prosinca 2021. godine 

 

 

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, broj 80/13, 

153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 14. i 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine”, broj 03/17) i članka 46. Statuta 

Općine Lišane Ostrovičke („Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke”, broj 03/21), 

općinski načelnik donosi 

 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Lišane Ostrovičke 

 
Članak 1. 

U Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Lišane Ostrovičke (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 

 

 

1. Josip Matić, predsjednik Povjerenstva, Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno 

uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslovi 

 

2. Zvonimir Dorkin, član Povjerenstva, Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

zaštitu okoliša i komunalne poslovi 

 

3. Daniel Segarić, član Povjerenstva, Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, 

ribarstvo I EU fondove 

 

4. Krešimir Laštro, član Povjerenstva, Zadarska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, 

more i promet. 

 

5. Ivica Bojčić, član Povjerenstva, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog 

Jadrana 

 

6. Morana Bačić, član Povjerenstva, Javna ustanova Natura Jadera 

 

7. Anita Perica, član Povjerenstva, Jedinstveni upravni odjel Općine Lišane Ostrovičke 
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Za tajnicu Povjerenstva imenuje se Anka Kalcina, administrativni referent u Općini Lišane 

Ostrovičke. 
 

Članak 2. 
Povjerenstvo će postupati sukladno odredbama Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 

plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17). 

 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Lišane Ostrovičke. 

 

 

 

Općinski načelnik: 
 

Zvonimir Mijić, univ. bacc. oec. 
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«Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke» - Službeno glasilo Općine Lišane Ostrovičke 

Izdavač: Općina Lišane Ostrovičke 

Urednik: Zvonimir Mijić 

 Lišane Ostrovičke, Braština 41 B, 

 telefon: 023/661-001 i 023/661-222 www.lisane-ostrovicke.hr 
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