
Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, temeljem članak 15. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni 
plana i programa na okoliš (Narodne novine 64/08) i članka 12. stavka 3. te članaka 16. i 17. Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 
64/08), Odluke o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske 
županije i Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, KLASA: 350-01/15-01/01, 
URBROJ: 2163/1-01/8-15-2 od dana 19. kolovoza 2015. godine, u sklopu postupku Strateške procjene 
utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, objavljuje 

JAVNU RASPRAVU O 
STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOP UNA PROSTORNOG PLANA 

ISTARSKE ŽUPANIJE 
 
 

I. Strateška studija utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana istarske županije (u daljnjem 
tekstu: Strateška studija) stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana i to od 1. do 15. rujna 
2015. godine 
 

II. U periodu trajanja javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen javni uvid u 
Stratešku studiju i Sažetak studije, svakog radnog dana u uredovno vrijeme na slijedećim mjestima: 
 
- Grad Buje , Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom, Istarska 2, Buje;  
- Grad Buzet , Upravni odjel za gospodarenje prostorom, II. istarske brigade 1, Buzet;  
- Grad Labin , Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, Titov trg 10, Labin;  
- Grad Pazin , Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Družba Sv. Ćirila i Metoda 

10, Pazin;  
- Grad Pore č, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Obala maršala Tita 5/1, Poreč;  
- Grad Pula , Upravni odjel za prostorno uređenje, Forum 2, Pula;  
- Grad Rovinj , Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata, Trg Matteotti 

2, Rovinj i  
- ulazni hol sjedišta Istarske županije , Riva 8, Pula. 
 
Strateška studija utjecaja i Sažetak studije biti će dostupni javnosti i zainteresiranoj javnosti i na 
službenim Internet stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr. 

 
III. Javno izlaganje o Strateškoj studiji i prijedlogu Plana održati će se u: 

  
- četvrtak, 3. rujna 2015. godine s početkom u 18,00 sati u Spomen domu u Pazinu, Šet. Pazinske 

gimnazije 1 i 
- utorak, 8. rujna 2015. godine s početkom u 18,00 sati u Domu hrvatskih branitelja u Puli, Leharova 

1. 
 
Izlaganju će biti nazočni predstavnici nadležnog upravnog tijela, predstavnici izrađivača prijedloga 
Plana – JU Zavod za prostorno uređenje Istarske županije i predstavnici ovlaštenika za izradu 
Strateške studije - tvrtka Urbis d.o.o. iz Pule. 

 
IV. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze na mjestima 

javnog uvida, davati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka 
predviđenog za javnu raspravu, zaključno sa 15. rujnom 2015. godine na adresu: Istarska županija , 
Upravni odjel za održivi razvoj , Flanati čka 29, 52100 Pula.  
 

V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke IV. ove obavijesti i nisu čitko 
napisani, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o 
javnoj raspravi. 

 


