
Istarska županija , Upravni odjel za gospodarstvo na temelju članka 23. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“,  broj  3/17) i članaka 
16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) daje  

OBAVIJEST O JAVNOJ  RASPRAVI 

o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije 
do 2020. i Nacrtu prijedloga Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. 

1. Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 
2020.(u daljnjem tekstu: Strateška studija)  i Nacrt prijedloga Županijske razvojne 
strategije Istarske županije do 2020. (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Strategije) 
upućuju se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. 

2. Javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Strategije počinje 1. prosinca 
2017. godine i završava 2. siječnja 2018. godine. 

3. Javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije, 
Riva 8, Pula. 

4. Obavijest o provođenju javne rasprave bit će objavljena u dnevnom tisku (Glas Istre), 
na službenoj mrežnoj stranici Istarske županije www.istra-istria.hr , te na oglasnoj 
ploči Istarske županije, Riva 8, Pula. 

5. Javnost i zainteresirana javnost može u razdoblju trajanja javne rasprave obavljati  javni 
uvid u Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Strategije svakog radnog dana od 8:00 do 
16:00 sati u prostoru Istarske županije (prizemlje), Riva 8 u Puli.  

6. Ne-tehnički sažetak strateške studije, Strateška studija i Nacrt prijedloga Strategije bit 
će dostupni javnosti s danom početka javne rasprave i na mrežnoj stranici www.istra-
istria.hr 

7. Javno izlaganje o  Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Strategije održat će se 6. 
prosinca 2017. godine u 10,30 sati u dvorani „Luciano Delbianco“ Politehnike u Puli, 
Riva 6. 

8. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenje i primjedbe javnosti mogu se 
upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida; davati u zapisnik 
za vrijeme javnog izlaganja; dostaviti u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za 
gospodarstvo Istarske županije, Riva 8, 52100 Pula, te dostaviti na e-mail adresu: 
gospodarstvo@istra-istria.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. 

9. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće 
se uzeti u razmatranje u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
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