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Na temelju članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 10/09, 02/13 i 
02/18), čl. 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“ br. 3/17) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), 
Gradonačelnica Grada Sinja donosi 

ODLUKU 
o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna 

Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja 
 u javnu raspravu 

I. 

Studija strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana 
ureĎenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana ureĎenja 
Grada Sinja (dalje u tekstu: Studija), upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. 
Javni uvid Studije provodi se zajedno s provoĎenjem javne rasprave Prijedloga Izmjena i 
dopuna Prostornog plana ureĎenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana ureĎenja Grada Sinja. 

II. 

Javnu raspravu Studije strateške procjene utjecaja na okoliš, Prijedloga ID PPU-a Grada 
Sinja i Prijedloga ID GUP-a Grada Sinja, koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno 
ureĎenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja. 

III. 

U svrhu provedbe javne rasprave Upravni odjel za prostorno ureĎenje, komunalne 
djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja, objavit će Informaciju o 
održavanju javne rasprave i to najkasnije 8 (osam) dana prije početka javne rasprave. 
Informacija će sadržavati: 

 datum početka i datum završetka javne rasprave, 

 mjesto i vrijeme obavljanja javnog uvida, 

 način i vrijeme održavanja javnog izlaganja, 

 tijelo kojem će se i rok u kojem će, javnost moći dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i 
primjedbe na predmet javne rasprave. 

 

 



IV. 

Javna rasprava Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga ID PPU-a Grada 
Sinja i Prijedloga ID GUP-a Grada Sinja, započet će dana 8. listopada 2020. godine i trajati 
će do 6. studenog 2020. godine. 

Studija strateške procjene utjecaja na okoliš te Prijedlog ID PPU-a Grada Sinja i Prijedlog ID 
GUP-a Grada Sinja bit će danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim 
stranicama www.sinj.hr. 

Istodobno sa stavljanjem u javnu raspravu, Upravni odjel za prostorno ureĎenje, komunalne 
djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja će dostaviti Studiju strateške 
procjene utjecaja na okoliš Prijedloga ID PPU-a Grada Sinja i Prijedloga ID GUP-a Grada 
Sinja i na očitovanje nadležnim javnopravnim tijelima koja sudjeluju u postupku sukladno 
Zakonu o zaštiti okoliša, Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 
okoliš i Odluci o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš. 

V. 

Javni uvid u Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga ID PPU-a Grada Sinja i 
Prijedloga ID GUP-a Grada Sinja može se obaviti od 8. listopada 2020. godine do 6. 
studenog 2020. godine, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 sati u prostorijama  Grada 
Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj. 

VI. 

Javno izlaganje o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga ID PPU-a Grada 
Sinja i Prijedloga ID GUP-a Grada Sinja održati će se dana 30. listopada 2020. godine s 
početkom u 12,00 sati putem livestream servisa koji omogućava interakciju svih sudionika. 

VII. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave, prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se: 

 upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, 

 davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 

 dostavljati pisane prijedloge i primjedbe na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 
24, 21 230 Sinj i na e-mail: prostorno.planiranje@sinj.hr 

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani ili ne sadrže 
ime, prezime i adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

VIII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnoj stranici Grada 
Sinja i Službenom glasniku Grada Sinja. 

  

 Gradonačelnica 

 Kristina Križanac, struč.spec.oec., v.r. 

 

 

http://www.sinj.hr/

