
 

 

Na temelju članka 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 

78/15, 12/18 i 118/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 

programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17), odredbi članaka 12., 16. i 17. Uredbe o 

informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 

(„Narodne novine“ broj 64/08) i članka 40. Statuta Općine Gradac (Službeni glasnik Općine 

Gradac 06/18 počišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Gradac, objavljuje 

 

JAVNU RASPRAVU 

o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Strategije razvoja Općine 

Gradac za razdoblje 2019.-2023. godine  

 

1. Strateška studija utjecaja na okoliš i Nacrt prijedloga Strategije razvoja Općine 

Gradac za razdoblje 2019.-2023. godine upućuju se na javnu raspravu u trajanju od 

30 dana. 

2. Javna rasprava trajat će od 30.01.2019. godine do 28.01.2020. godine. 

3. Tijekom trajanja javne rasprave, javnosti će u prostorijama Općine Gradac, 

Stjepana Radića 3, Gradac, radnim danom od 10,00 do 14,00 sati, biti 

omogućen javni uvid u Stratešku studiju utjecaja na okoliš i Nacrt prijedloga 

Strategije razvoja Općine Gradac za razdoblje 2019.-2023. godine. Prijedlozi, 

mišljenja i primjedbe upisivat će se u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida. 

4. Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se dostaviti i u pisanom obliku na 

adresu: Općina Gradac, Stjepana Radića 3, Gradac, s naznakom „Javna rasprava 

o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Strategije razvoja 

Općine Gradac za razdoblje 2019.-2023. godine“.  

5. Primjedbe koje nisu čitko napisane i potpisane imenom i prezimenom i adresom 

podnositelja primjedbe neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

6. Javno izlaganje Strateške studije utjecaja na okoliš i Nacrt prijedloga Strategije 

razvoja Općine Gradac za razdoblje 2019.-2023. godine održat će se u 

prostorijama Općine Gradac, Stjepana Radića 3, Gradac, dana 27.01.2020. 

godine, s početkom u 10,00 sati. 

7. Ova obavijest objavit će se u u dnevnom tisku i na službenoj internetskoj stranici 

Općine Gradac https://opcinagradac.hr/ najmanje osam /8/ dana prije početka 

javne rasprave. 

 

 

Općinski načelnik 

Matko Burić 

https://opcinagradac.hr/



