
Ministarstvo poljoprivrede, na temelju članka 166. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne 

novine”, broj 80/2013 i 153/2013), članaka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju 

javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/2008) 

i članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne 

novine”, broj 64/2008) u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Operativnog 

programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., 

objavljuje 

 

JAVNU RASPRAVU 

O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ I NACRTU OPERATIVNOG 

PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA 

PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014.-2020. 

 

I. 

Strateška studija utjecaja na okoliš za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike 

Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Strateška studija) i nacrt 

Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 

2014.-2020. (u daljnjem tekstu: nacrt Operativnog programa), stavljaju se na javnu raspravu, 

uključujući javni uvid i javno izlaganje. 

 

II. 

Javnu raspravu koordinira i provodi Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 

Zagreb. 

 

III. 

Javni uvid i javna rasprava iz točke I. održat će se u razdoblju od 01. travnja do 30. travnja 

2015. godine. Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave, javnosti će u prostorijama 

Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska ulica 2a, 10 000 Zagreb, radnim 

danom od 10:00 do 14:00 sati, biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju i nacrt 

Operativnog programa. Obavijest o održavanju javne rasprave, Strateška studija i ne-tehnički 

sažetak Strateške studije te nacrt Operativnog programa, bit će s danom početka javne 

rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave 

ribarstva: www.mps.hr/ribarstvo.hr.  

 

IV. 

Javno izlaganje iz točke I. održat će se dana 15. travnja 2015. godine u Ministarstvu 

poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s početkom u 12:00 sati. Na javnom 

izlaganju bit će prisutni predstavnici Ministarstva poljoprivrede, predstavnici izrađivača 

Strateške studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom 

prilikom postavljati nazočna javnost. 

 

V. 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti 

izložena uz dokumentaciju, ili se mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo 

poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska ulica 2a, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javna 

rasprava o Strateškoj studiji i nacrtu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za 

programsko razdoblje 2014.-2020.“, zaključno s posljednjim danom javne rasprave. Svi 

prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko pisani, neće se uzeti u 

obzir. 

 

http://www.mps.hr/ribarstvo.hr

