
OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o Nacrtu prijedloga Strateške studije utjecaja na 
okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje

Ministarstvo poljoprivrede

Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o Nacrtu prijedloga Strateške studije utjecaja na 
okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. 
U postupku strateške procjene utjecaja na okoliš izrađuje se 
strateška studija o utjecaju na okoliš, stručna podloga kojom 
se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji 
na okoliš i zdravlje ljudi koji mogu nastati provedbom 
strategije, plana ili programa. Strateška studija mora 
obuhvaćati sve potrebne podatke, obrazloženja i opise u 
tekstualnom i grafičkom obliku i prilaže se uz strategiju, plan 
ili program, a izrađuje ju pravna osoba koja posjeduje 
suglasnost za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite 
okoliša (Ovlaštenik). Svrha postupka SPUO je osigurati da 
posljedice po okoliš i zdravlje ljudi budu ocijenjene za vrijeme 
pripreme strategije, plana ili programa, prije utvrđivanja 
konačnog prijedloga i upućivanja u postupak donošenja. 
Postupak provedbe SPUO-a, također, pruža priliku dionicima 
da sudjeluju u postupku, a osigurava se i informiranje i 
sudjelovanje javnosti za vrijeme postupka donošenja odluka. 
Predmet ove Strateške studije o utjecaju na okoliš je procjena 
vjerojatno značajnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi koji bi 
mogli nastati provedbom Strategije poljoprivrede do 2030. 
godine. 

Datum dokumenta 24. svibanj 2021.

Verzija dokumenta 1.

Vrsta dokumenta Strateška studija

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta

Nacrt prijedloga Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije 
poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Vlade

-

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta

Ministarstvo poljoprivrede
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Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta?

1. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
2. Ministarstvo unutarnjih poslova
3. Ministarstvo obrane
4. Ministarstvo financija
5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
6. Ministarstvo pravosuđa i uprave
7. Ministarstvo znanosti i obrazovanja
8. Ministarstvo kulture i medija
9. Ministarstvo turizma i sporta
10. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske 
unije
11. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i 
socijalne politike
12. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
13. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i 
državne imovine
14. Ministarstvo hrvatskih branitelja
15. Ministarstvo zdravstva
16. Hrvatska poljoprivredna komora
17. Hrvatska gospodarska komora
18. Hrvatska udruga poslodavaca
19. Hrvatska obrtnička komora
20. Vukovarsko-srijemska županija 
21. Osječko-baranjska županija 
22. Brodsko-posavska županija, 
23. Požeško-slavonska županija
24. Virovitičko-podravska županija 
25. Bjelovarsko-bilogorska županija
26. Koprivničko-križevačka županija
27. Sisačko-moslavačka županija 
28. Krapinsko-zagorska županija
29. Međimurska županija 
30. Varaždinska županija 
31. Zagrebačka županija 
32. Grad Zagreb 
33. Karlovačka županija 
34. Ličko-senjska županija 
35. Istarska županija
36. Primorsko-goranska županija 
37. Zadarska županija 
38. Šibensko-kninska županija 
39. Splitsko-dalmatinska županija
40. Dubrovačko-neretvanska županija 
41. Hrvatska zajednica županija
42. Hrvatska zajednica općina
43. Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
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Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način?

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za 
savjetovanje?

Ako nije, zašto?

Nacrt prijedloga Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije 
poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. je objavljen 
22.ožujka na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede 
https://poljoprivreda.gov.hr/. Savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju 22.ožujka do 
23.travnja https://esavjetovanja.gov.hr/.

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja?

Vidjeti u prilogu ovog obrasca.

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI

Primjedbe koje su prihvaćene 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje

Vidjeti u prilogu ovog obrasca.

Troškovi provedenog savjetovanja Javno savjetovanje nije iziskivalo dodatne financijske 
troškove. 
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