
 Temeljem članaka 8., 9. i 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš (Narodne novine broj: 03/2017), članaka 12., 16., 17., 18., 19., 20. i 21. 
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša (Narodne novine broj:064/2008) i Odluke o započinjanju postupka strateške procjene 
utjecaja Urbanističkog plana uređenja UPU -21 Poslovna zona Jelenje (K4) na okoliš 
(KLASA : 022-05/17-01/42, URBROJ : 2170-03-17-01-09, Čavle, 30. 11. 2017.), objavljuje 
se 

 
JAVNI UVID  

O ODREĐIVANJU SADRŽAJA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA URBANISTIČKOG 
PLANA UREĐENJA UPU -21 POSLOVNA ZONA JELENJE (K4) NA OKOLIŠ 

 
 

Općina Čavle je kao nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja UPU -21 Poslovna zona 
Jelenje (K4) (u daljnjem tekstu Plana)  donijela Odluku o započinjanju postupka strateške 
procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja UPU -21 Poslovna zona Jelenje (K4) na okoliš 
(KLASA : 022-05/17-01/42, URBROJ : 2170-03-17-01-09, Čavle, 30. 11. 2017.) (u daljnjem 
tekstu Odluka) čime je započeo postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.  
 
U Odluci su navedeni razlozi za donošenje, ciljevi, programska polazišta, te obuhvat Plana. 
 
Stratešku procjenu utjecaja na okoliš provodi Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu 
Općine Čavle kao Nadležno tijelo (u daljnjem tekstu: upravni odjel). 
 
Javni uvid o određivanju sadržaja strateške studije utjecaja Urbanističkog plana uređenja UPU 
-21 poslovna zona Jelenje (K4) na okoliš, provest će se u periodu od  23. 04. do 23. 05. 2018. 
godine. 
Za  vrijeme  trajanja  javnog  uvida  za sve zainteresirane osobe u prostoru općinske uprave 
Općine Čavle, Čavja 31, u uredovne dane od 9,00 do 15,00 sati kao i na službenim 
internetskim stranicama Općine Čavle (https://www.cavle.hr/) osiguran je javni uvid u: 

1. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU -21 Poslovna zona Jelenje (K4) 
(KLASA : 021-05/13-01/06, URBROJ : 2170-03-13-01-20, Čavle, 06. 08. 2013.) 

2. Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana 
uređenja UPU -21 Poslovna zona Jelenje (K4) na okoliš (KLASA : 022-05/17-01/42, 
URBROJ : 2170-03-17-01-09, Čavle, 30. 11. 2017.) 

Tijekom trajanja Javnog uvida , upriličit će se javno izlaganje od strane stručnog izrađivača 
plana i strateške studije:       dana  08. 05. 2018. u 13,00 h, Općina Čavle, Čavja 31 
 
Svi sudionici javne rasprave imaju pravo pristupa na javni uvid u izložene Odluke, imaju 
pravo postavljati pitanja i dobivati odgovore, usmeno ili u pisanom obliku, dati i upisivati 
primjedbe i prijedloge u Knjigu primjedbi, na zapisnik i upućivanjem pisanih prijedloga i 
primjedbi, u roku određenom u objavi o javnoj raspravi. 
 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, određenom  u objavi, zaključno  do 23. 05. 
2018. g. i nisu čitko napisani, neće  se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 
 
 
 
             NAČELNICA  OPĆINE  ČAVLE 


