
       

      
                        

R E P U B L I K A  H R V A T S K A  
ŠIBENSKO-KNINSKA ŢUPANIJA 

Upravni odjel za zaštitu okoliša 
i komunalne poslove 

 

Klasa: 351-03/20-01/68 
Urbroj: 2182/1-15/1-20-1 

 

 
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 
78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
utjecaja plana ("Narodne novine" broj 3/17) i članka 5., članka 12. stavka 3., članka 16. i članka 17. 
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(„Narodne novine“, broj 64/08), nositelj izrade Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove 
Šibensko-kninske županije, dana 17. prosinca 2020. godine objavljuje 
 
 

J A V N U  R A S P R A V U  
 

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA (VII) PROSTORNOG PLANA  
ŠIBENSKO-KNINSKE ŢUPANIJE I 

STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA  
(VII) PROSTORNOG PLANA ŠIBENSKO-KNINSKE ŢUPANIJE  

 
 

1. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VII) Prostornog plana Šibensko-
kninske županije (u daljnjem tekstu: Prijedlog izmjena i dopuna Plana) i Strateškoj studiji 
procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VII) Prostornog plana Šibensko-kninske 
županije (u daljnjem tekstu: Strateška studija). 

2. Javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove 
Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik (u daljnjem tekstu: Upravni 
odjel). 

3. Javni uvid i javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Plana i Strateškoj studiji održat će 
se u razdoblju od 24. ožujka do 22. travnja 2021. godine. Tijekom trajanja javnog uvida i 
javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti će biti omogućen uvid u Prijedlog izmjena i 
dopuna Plana, Stratešku studiju i sažetak Strateške studije u prostorijama Šibensko-kninske 
županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme. U 
vrijeme trajanja Javnog uvida Prijedlog izmjena i dopuna Plana i sažetak Strateške studije 
biti će objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskoj stranici Šibensko-kninske 
županije (www.sibensko-kninska-zupanija.hr). 

4. Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana i Strateškoj studiji, održati će se dana 
25. ožujka 2021. godine (četvrtak), s početkom u 12:00 sati, u Gradskoj knjižnici „Juraj 
Šižgorić“ u Šibeniku, Poljana 6. Na javnom izlaganju bit će predstavnici Upravnog odjela, 
predstavnici Izrađivača Prijedloga izmjena i dopuna Plana kao i predstavnici Ovlaštenika koji 
je izradio Stratešku studiju, koji će prisutnima odgovarati na pitanja. 

http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/


5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti na Prijedlog izmjena i 
dopuna Plana i Stratešku studiju mogu se dati do zaključenja javne rasprave na mjestu 
javnog uvida upisom u Knjigu primjedbi ili se mogu dostaviti putem pošte Upravnom odjelu 
za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, 
Šibenik. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani 
imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja 
primjedbi, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

6. Obzirom na epidemiološku situaciju u vrijeme odrţavanja Javne rasprave, nositelj 
izrade će pravovremeno informirati javnost o eventualnim promjenama. 
 

 

 


