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PREDMET: Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš 
Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine  

 
 
 
U postupku izrade  strategije iz područja regionalnog razvoja provodi se i postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu 
nastati provedbom strategije, plana ili programa. Sukladno propisima o regionalnom razvoju, 
strategija razvoja županije je temeljni planski dokument jedinice područne (regionalne) 
samouprave kojim se određuju ciljevi i prioriteti regionalnog razvoja.  
 
Donošenjem Odluke Župana o započinjanju postupka strateške procjene  utjecaja na okoliš 
Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine (Strategija) KLASA: 300-
01/17-01/01; URBROJ: 2163-1-01/8-17-2 od 20. travnja 2017. započela je strateška procjena 
utjecaja na okoliš Strategije. Navedenom Odlukom utvrđene su radnje koje će se provesti u 
postupku strateške procjene te redoslijed njihovog provođenja. Odluka je objavljena na 
mrežnoj stranici Istarske županije. Nadležno tijelo za provedbu strateške procjene je Upravni 
odjel za gospodarstvo Istarske županije. 
 
Nakon donošenja Odluke, započete su aktivnosti u postupku strateške procjene: utvrđivanje 
sadržaja strateške studije, postupak odabira ovlaštenika te imenovanje Povjerenstva za 
stratešku procjenu. Za ovlaštenika je odabrana tvrtka Vita projekt d.o.o. koja je, nakon 
donošenja Odluke o sadržaju Strateške studije   procjene utjecaja na okoliš Županijske 
razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine (Studija) KLASA: 300-01/17-01/02; 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 od 31. srpnja 2017., pristupila izradi Studije. Odlukom Župana 
KLASA: 300-01/17-01/01; URBROJ: 2163/1-01/8-17-4 od 31. srpnja 2017. imenovano je 
Povjerenstvo za stratešku procjenu čija je zadaća ocjena cjelovitosti i stručne utemeljenosti 
strateške studije utjecaja Strategije na okoliš. 
 
Provedeni koraci strateške procjene su izvršeni u skladu sa propisima koji uređuju područje 
zaštite okoliša te informiranja javnosti i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša. 
 

 
 



 
 

PROVEDBA JAVNE RASPRAVE I SUDJELOVANJE JAVNOSTI 
 I ZAINTERESIRANE JAVNOSTI 

 
 
Predmet javne rasprave:  
 
Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. 
godine i Nacrt prijedloga Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine  
 
 
Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske 
županije do 2020. godine i  Nacrta prijedloga Županijske razvojne strategije Istarske županije 
do 2020. godine na javnu raspravu u trajanju od 30 dana (KLASA: 300-01/17-01/03; URBROJ: 
2163/1-01/17-01-02) donijeta je 17. studenog 2017. godine. Javnu raspravu je koordinirao i 
provodio Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije kao nadležno tijelo. 
 
Obavijest o javnoj raspravi KLASA: 300-02/17-01/02; URBROJ: 2163/1-22/1-17-4 objavljena 
je 22. studenog 2017. godine na mrežnoj stranici Istarske županije, u dnevnim novinama „Glas 
Istre“ i na oglasnim pločama Istarske županije na adresama Riva 8 u Puli; Flanatička 29 u Puli 
i Dršćevka 3 u Pazinu. 
 
Javna rasprava o Studiji i Nacrtu prijedloga Strategije trajala je od 1. prosinca 2017. do 2. 
siječnja 2018. Tijekom trajanja javne rasprave omogućen je javni uvid u Studiju i Nacrt 
prijedloga Strategije u sjedištu nadležnog tijela na adresi Riva 8 u Puli, gdje je bilo moguće 
upisati primjedbe u Knjigu primjedbi. U pisanom obliku bilo je moguće  dati primjedbe  na 
adresu Upravnog odjela za gospodarstvo, Riva 8 u Puli. S danom početka javne rasprave na 
mrežnim stranicama Istarske županije javnosti je bila dostupna Studija, Ne-tehnički sažetak i 
Nacrt prijedloga Strategije, a njihov tiskani oblik je bilo moguće pregledati na mjestu javnog 
uvida. 
 
Danom početka javne rasprave, a temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup 
informacijama  i sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima 
donošenja zakona, drugih propisa i akata;  na mrežnim stranicama Istarske županije objavljeno 
je  1. prosinca 2017.  savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Studiji i Nacrtu prijedloga 
Strategije u trajanju do 2. siječnja 2018. (e-savjetovanje). Dostava prijedloga i primjedbi bila je 
moguća popunjavanjem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću. 
 
Tijelima koja su sukladno posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku strateške 
procjene utjecaja na okoliš i jedinicama lokalne samouprave upućen je zahtjev KLASA: 300-
02/17-01/02; URBROJ: 2163-1-22/1-17-13 od 23. studenog 2017. za dostavu mišljenja, 
primjedbi i prijedloga vezanih za Studiju i Nacrt prijedloga Strategije, sa rokom očitovanja do 
2. siječnja 2018. 
 
Tijekom javne rasprave, 6. prosinca 2017. održano je javno izlaganje oba dokumenta u Puli, 
na adresi Riva 6, kada je  bilo moguće unošenje  primjedbi u Zapisnik sa javnog izlaganja. 
Primjedbi u Zapisnik nije bilo. 
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave nije bilo upisanih primjedbi u Knjigu primjedbi na mjestu 
javnog uvida.  
 
 
 
 



 
Na Studiju i Nacrt prijedloga Strategije pristiglo je 20 primjedbi i mišljenja tijela i institucija, od 
čega njih pet putem e-savjetovanja. Javna rasprava je bila otvorena do 2. siječnja 2018., a 
uzeta su u razmatranje i mišljenja koja su zaprimljena do 12. siječnja  2018. Koordinator izrade 
Nacrta prijedloga Strategije i izrađivač Studije su razmotrili i obradili pristigle primjedbe nakon 
čega je sastavljena tablica s odgovorima. 
 
Akti vezani za postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije 
Istarske županije su objavljeni na mrežnoj stranici Istarske županije: 
http://www.istra-istria.hr/index.php?id=4995 
 
 
Sastavni dio ovog Izvješća čine: 

 
1. Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije 

Istarske županije do 2020. godine i  Nacrta prijedloga Županijske razvojne strategije 
Istarske županije do 2020. godine na javnu raspravu 

2. Obavijest o javnoj raspravi  
3. Objavljen oglas u dnevnom tisku (Glas Istre) 
4. Objava savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na mrežnoj stranici Istarske županije 

(e-savjetovanje)  
5. Zahtjev tijelima i institucijama za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga vezanih za Studiju 

i Nacrt prijedloga Strategije  
6. Zapisnik  s javnog izlaganja 
7. Potpisna lista sudionika javnog izlaganja 
8. Preslika knjige primjedbi 
9. Tablica s odgovorima na primjedbe i prijedloge pristigle u javnoj raspravi 

 
 

 
 
    

  v.d. pročelnice 
mr.sc. Lorena Brgić 
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