
                     

         REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 

                     

                GRAD DRNIŠ 

   Upravni odjel za gospodarstvo, 

   financije i društvene djelatnosti 

Klasa:351-01/15-10/9 

Ur.br.:2182/06-17-69 

Drniš,    7. ožujka 2017. godine        

 

Na temelju članka  166. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 08/13 i 78/15), članka 

15. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 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“, broj 64/08) Upravni odjel 

za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti  donosi 

 

Odluku o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada 

Drniša do 2020. godine i Nacrta prijedloga Izmijenjene i dopunjene Strategije razvoja 

Grada Drniša do 2020. godine na javnu raspravu 

 

I. 

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine i Nacrt 

prijedloga Izmijenjene i dopunjene Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine upućuju 

se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. 

II. 

Javnu raspravu s izlaganjem koordinira i provodi Upravni odjel za gospodarstvo, financije i 

društvene djelatnosti Grada Drniša. 

III. 

U svrhu provedbe javne rasprave Upravni odjel za gospodarstvo, financije i društvene 

djelatnosti će najkasnije 8 (osam) dana prije početka javne rasprave objaviti obavijest o javnoj 



raspravi na službenoj internetskoj stranici Grada Drniša www.drnis.hr, te na oglasnoj ploči 

Grada Drniša.  

IV. 

Obavijest će sadržavati: 

 Naziv predmeta javne rasprave 

 Datum početka i datum završetka javne rasprave 

 Mjesto i vrijeme obavljanja javnog uvida 

 Mjesto i vrijeme održavanja javnog izlaganja 

 Način na koji će javnost davati mišljenja, prijedloge i primjedbe 

 Naziv tijela i rok u kojemu će javnost moći dostaviti svoja pisana mišljenja, prijedloge i 

primjedbe na predmet javne rasprave. 

 

V. 

Javna rasprava i javni uvid u Studiju održat će se u razdoblju od 16. ožujka i trajat će do 15. 

travnja 2017. godine. Tijekom trajanja javne rasprave javnosti će se osigurati javni uvid u 

Stratešku studiju i Ne-tehnički sažetak Strateške studije, te Nacrt prijedloga izmijenjene i 

dopunjene Strategije radnim danom od 07,00 – 15,00 sati u prostorijama Grada Drniša (Maloj 

gradskoj vijećnici).  

Ne-tehnički sažetak strateške studije, Strateška studija i Nacrt prijedloga izmijenjene i 

dopunjene Strategije bit će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim 

stranicama www.drnis.hr. 

VI. 

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga izmijenjene i dopunjene Strategije održat 

će se dana 31. ožujka 2017. godine (petak) u 12,00 sati  u Velikoj gradskoj vijećnici Grada 

Drniša, Trg kralja Tomislava 1. 

Na javnom izlaganju osigurat će se nazočnost i sudjelovanje predstavnika nadležnoj tijela 

Grada Drniša, izrađivača Nacrta prijedloga izmijenjene i dopunjene Strategije i voditelja izrade 

Strateške studije. 

VII. 

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: Grad Drniš, Upravni odjel za gospodarstvo, 

financije i društvene djelatnosti , Trg kralja Tomislava 1, 22320 Drniš, te na e-mail 

adresu: gospodarstvo@drnis.hr  zaključno sa zadnjim danom  javne rasprave. 

Svi 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. 

 

 

http://www.drnis.hr/
mailto:gospodarstvo@drnis.hr


VIII. 

Ova Odluka bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Grada Drniša i u Službenom 

glasniku Grada Drniša.  

 

 

                Pročelnica 

Ivana Sučić, dipl.oec. 

 

 


