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PREDMET: Poziv na raspravu o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš 
Županijske razvojne strategije  Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.  

 
Poštovani, 
 
Na temelju članka 44. točka 2.Stauta Sisačko-moslavačke županije („Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), članaka 11., 13., 
24., 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br. 
147/14), župan Sisačko-moslavačke županije 16. veljače 2016. godine donio je 
Odluku o pokretanju postupka izrade Županijske razvojne strategije Sisačko-
moslavačke županije za razdoblje 2017.-2020.  
 
Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove EU provodi postupak 
strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-
moslavačke županije 2017.-2020 (u daljnjem tekstu: Strateška studija). Ciljevi i 
programska polazišta Strateške studije utvrñeni su u Odluci o započinjanju postupka 
Strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-
moslavačke županije 2017.-2020  Klasa: 350-02/16-01/02, Urbroj: 2176/01-02-16-05 
koju je donio Župan Sisačko-moslavačke županije dana 21. rujna  2016. godine. 
 
Temeljem članka 6. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 
(Narodne novine 64/08) Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove 
EU je dužan provesti postupak odreñivanja sadržaja Strateške studije. 
 
U skladu s člankom 7. navedene Uredbe, u postupku odreñivanja sadržaja Strateške 
studije Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove EU je od tijela i/ili 
osoba odreñenih posebnim propisima pribavio mišljenje o Sadržaju strateške studije i 
razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji, vezano za 
područje djelokruga tog tijela i/ili osoba. 
 
U skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe, u svrhu usuglašavanja mišljenja o 
sadržaju Strateške studije i utvrñivanju konačnog sadržaja Strateške studije, 
pozivamo Vas na raspravu koja će se održati dana 18. siječnja 2017. godine u 
prostorijama Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA, Rimska 28, 
Sisak s početkom u 10.00 sati. 
 
S poštovanjem, 
 
       PROČELNIK 

Marijan Belošević, dipl.oec. 



 

 

 


