
 

Na temelju članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne 

novine" broj 64/08) i članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 

javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08),  u postupku provedbe strateške 

procjene utjecaja na okoliš razvojne strategije, Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić objavljuje 

obavijest o 

JAVNOJ RASPRAVI 

o  nacrtu prijedloga Strateškog razvojnog programa Općine Unešić za razdoblje 2015.-2020. g. i 

Strateške studije utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Unešić za razdoblje 2015.-

2020. g. 

I. 

Strateška studija utjecaja Nacrta prijedloga Strateškog razvojnog programa Općine Unešić za razdoblje 

2015.-2020. g. (u nastavku teksta: Nacrt programa)  i Strateška studija utjecaja na okoliš Strateškog 

razvojnog programa Općine za razdoblje 2015.-2020. g.(u daljnjem tekstu: Strateška studija) upućuju 

se na javnu raspravu od 30 dana. 

II. 

Javnu raspravu Nacrta Programa i Strateške studije  koordinira i provodi Jedinstveni upravni odjel 

Općine Unešić. 

III. 

Javna rasprava o Nacrtu Programa i Strateškoj studiji započet će 13. veljače 2017. godine i trajat će do 

15. ožujka 2017. godine. 

Nacrt Programa, Strateška studija i Ne-tehnički sažetak Strateške studije bit će s danom početka javne 

rasprave dostupni javnosti i na službenim stranicama Općine Unešić (www.unesic.hr). 

 

IV. 

Javni uvid u Nacrt Programa i Stratešku studiju može se obaviti od 13. veljače 2017. godine do        

15. ožujka 2017. godine, radnim danom od 9.00 do 15.00 sati u prostorijama Općine Unešić, na adresi: 

Dr. Franje Tuđmana br. 40, 22 323 Unešić. 

V. 

Javno izlaganje o Nacrtu Programa i Strateškoj studiji održat će se dana: 06. ožujka 2017. godine  u 

„Domu kulture“ Unešić, Općina Unešić, Dr. Franje Tuđmana br. 40., s početkom u 11,30 sati. 

Na javnom izlaganju osigurat će se nazočnost i sudjelovanje predstavnika Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Unešić, predstavnika izrađivača Strateškog razvojnog programa Općine Unešić za 

razdoblje 2015.-2020. i predstavnika ovlaštenika koji je izradio Stratešku studiju. 

VI. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja 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: Općina Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40, 22 323 Unešić 

te na e-mail adresu: procelnica@unesic.hr  zaključno s danom završetka javne rasprave. 

mailto:procelnica@unesic.hr


Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i 

potpis podnositelja. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko 

napisani neće se uzeti u razmatranje. 

KLASA: 351-01/16-01/01  

URBROJ: 2182/7-17-48  

Unešić, 02. veljače 2017. g.  

       Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić 

 

 


