
 

 

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na temelju članka 15. Uredbe 

o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) i 

članaka 16.-20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) u postupku strateške procjene utjecaja 

na okoliš Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko 

razdoblje 2014.-2020. godine, objavljuje: 

 

 

 

JAVNU RASPRAVU 

O STRATEŠKOJ STUDIJI I NACRTU PRIJEDLOGA OPERATIVNOG 

PROGRAMA IZ PODRUČJA KONKURENTNOSTI I KOHEZIJE ZA 

FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2014.-2020. 

 

 

 

1. Strateška studija o utjecaju na okoliš za nacrt prijedloga Operativnog programa iz 

područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem 

tekstu: Strateška studija) i nacrt prijedloga Operativnog programa iz područja 

konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: nacrt 

prijedloga Operativnog programa), stavljaju se na javni uvid i javnu raspravu. 

 

2. Javnu raspravu koordinira i provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije, Račkoga 6, Zagreb (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).  

 

3. Javni uvid i javna rasprava o dokumentaciji iz točke 1. održat će se od 15. rujna do 

15. listopada 2014. godine. Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave javnosti će, u 

prostorijama Ministarstva, radnim danom od 10.00 do 14.00 sati, biti omogućen javni 

uvid u Stratešku studiju i nacrt prijedloga Operativnog programa. Obavijest o održavanju 

javne rasprave, kao i sva prateća dokumentacija, na dan početka javne rasprave bit će 

dostupni javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva: www.mrfeu.hr. 

 

4. Javno izlaganje o Strateškoj studiji i nacrtu prijedloga Operativnog programa održat će 

se dana 26. rujna 2014. godine u prostorijama Ministarstva s početkom u 10.00 sati. 

Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici Ministarstva kao i predstavnici 

izrađivača Strateške studije te će nazočnoj javnosti odgovarati na postavljena pitanja. 

  

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

izložena uz dokumentaciju, dostaviti u pisanom obliku na adresu Ministarstva ili 

dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: damir.tomasovic@mrrfeu.hr, s 

naznakom: „Javna rasprava o Strateškoj studiji i nacrtu prijedloga Operativnog programa 

iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko 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. 
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