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U Vinkovcima, studeni 2022. godine 

 

 

 

     

    PLAN RAZVOJA 

    VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

    ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027. 

 

 

  - Prilog 5 –  Sažetak provedenog savjetovanja s javnošću 
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Uvodne napomene 

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) 

i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 

3/17.) te temeljem Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš „Plana 

razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine“ (KLASA:351-01/21-

01/01, URBROJ: 2196/1-01-21-1, 07. siječnja 2021.) izrađena je Strateška studija utjecaja na okoliš 

Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije do 2027. godine. Ovlaštenik za izradu strateške studije je 

Dvokut ECRO d.o.o. 

U okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, prema Rješenju Ministarstva gospodarstva i 

održivog razvoja na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13., 15/18., 

14/19. i 127/19.), proveden je i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te sastavni 

dio Strateške studije i poglavlje o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

Budući da je za Plan razvoja bilo obvezno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš i Glavnu ocjenu 

prihvatljivosti za ekološku mrežu, postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću proveden je u 

obliku javne rasprave, u skladu s Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 

na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) i Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.). 

 

Provedba javne rasprave i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti 

 

Predmet provedene javne rasprave bio je Strateška studija o utjecaju na okoliš Plana razvoja 

Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine i nacrt Plana razvoja 

Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine  

Slijedeći definiranu proceduru dana 30. lipnja 2022. donesena je Odluka o upućivanju Strateške studije 

o utjecaju na okoliš Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine 

na javnu raspravu (KLASA:351-01/21-01/01, URBROJ: 2196-01-22-62). Javnu raspravu koordinirao je i 

provodio Upravni odjel za gospodarstvo i održivi razvoj Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s 

Razvojnom agencijom  Vukovarsko-srijemske županije te ovlaštenikom za izradu strateške studije.  

U svrhu provedbe javne rasprave nadležno tijelo objavilo je pisanu obavijest o održavanju javne 

rasprave u tjednom tisku „Vinkovački list“, i dvotjednom glasniku „Vukovarski list“, na internetskoj 

stranici Vukovarsko-srijemske županije, Razvojne agencije te na oglasnim pločama Vukovarsko-

srijemske županije. 

Javna rasprava o strateškoj studiji s nacrtom prijedloga strategije trajala je od 8. srpnja 2022. do 8. 

kolovoza 2022. godine. Tijekom trajanja javne rasprave javnosti je omogućen javni uvid u stratešku 

studiju i nacrt prijedloga Plana razvoja u prostorijama Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj 

Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, Vukovar. U pisanom obliku primjedbe je moguće bilo 

dostaviti u zadanom roku na adresu Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj Vukovarsko-

srijemske županije. Strateška studija, netehnički sažetak Strateške studije te nacrt prijedloga Plana 
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razvoja tijekom javne rasprave s danom početka provedbe javne rasprave bili su dostupni javnosti na 

mrežnoj stranici Vukovarsko-srijemske županije. 

Također, istodobno sa stavljanjem na javnu raspravu, tijelima koja su sukladno posebnim propisima 

dužna sudjelovati u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš upućen je poziv za sudjelovanje u 

javnoj raspravi te Zahtjev za dostavom mišljenja na Stratešku studiju i nacrt Prijedloga Plana razvoja. 

Pored istaknutog, slijedeći pravila definirana propisima o zaštiti okoliša što se odnose na informiranje 

i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, javnost je informirana i 

pozvana na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga vezanih uz stratešku studiju i nacrt prijedloga 

Plana razvoja. 

Tijekom javne rasprave, 15. srpnja 2022. godine održano je javno izlaganje oba dokumenta u 

prostorijama velike županijske Vijećnice u Vukovaru, Županijska 9,  Vukovar. Na javnom izlaganju 

osigurana je nazočnost i sudjelovanje predstavnika nadležnog upravnog odjela Vukovarsko-srijemske 

županije, izrađivača nacrta prijedloga Plana razvoja – regionalnog koordinatora, Razvojne agencije 

Vukovarsko-srijemske županije te izrađivača Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja 

Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021. – 2027. godine 

U trajanju javne rasprave u knjige prijedloga i primjedbi nije upisana ni jedna primjedba. 

Na nacrt prijedloga Plana razvoja i Strateške studije pristigle su primjedbe i komentari 29 

tijela/institucija. Iako je javna rasprava bila otvorena do 8. kolovoza 2022. godine, uvaženi su i svi 

komentari i prijedlozi pristigli nakon roka. Sve pristigle primjedbe prihvaćene su ili djelomično 

prihvaćene ili su primljene na znanje (ukoliko se radi o primjedbama općeg karaktera) te je nakon 

obrade sastavljena tablica odgovora izrađivača Plana razvoja, kao i pripremljeni odgovori na primjedbe 

vezane uz Stratešku studiju koje je izradio ovlaštenik, Dvokut ECRO d.o.o.  

U provedbi javne rasprave i savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću poštivana su sva pravila 

što proizlaze iz propisa o zaštiti okoliša, uključujući i pravila koja uređuju informiranje i sudjelovanje 

javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, kao i pravila savjetovanja s javnošću 

uređena propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, pri tome osobito: provedba 

savjetovanja putem interneta, trajanje 30 dana, svatko je mogao dati mišljenja i prijedloge i na njih 

dobiti odgovor. Slijedom istaknutog, provedena procedura sukladna je proceduri za savjetovanje s 

javnošću, stoga nije provedeno posebno savjetovanje s javnošću primjenom propisa o pravu na pristup 

informacijama. 

Svi prethodno spomenuti akti objavljeni su na mrežnoj stranici Vukovarsko-srijemske županije: 

www.vusz.hr  
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