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Seminar se provodi u okviru projekta "Mreže zagovara čkih NVO-
a za održivo korištenje energije i prirodnih resurs a u zemljama 
zapadnog Balkana i Turskoj – ETNAR” koji se realizira uz 
financijsku pomo ć Europske unije i Ureda Vlade RH za udruge.



ŠŠto je PUO?to je PUO?

�� Procjena utjecaja zahvata na okoliProcjena utjecaja zahvata na okolišš ––

postupak postupak ocjenjivanja ocjenjivanja 
prihvatljivostiprihvatljivosti namjeravanog namjeravanog 
zahvata temeljem njihove prirode, zahvata temeljem njihove prirode, 
veliveliččine ili lokacije i određivanje ine ili lokacije i određivanje 
potrebnih mjera zapotrebnih mjera zašštitetite okoliokolišša a 
kako bi se utjecaji sveli na kako bi se utjecaji sveli na 
najmanju mogunajmanju mogućću mjeruu mjeru i postigla i postigla 
najvenajvećća mogua mogućća oa oččuvanost kakvouvanost kakvoćće e 
okoliokolišša. a. 



Kada?Kada?

�� Postupak procjene provodi se vePostupak procjene provodi se većć u u 
ranoj fazi planiranja zahvata i to ranoj fazi planiranja zahvata i to 
prije izdavanja lokacijske dozvole ili prije izdavanja lokacijske dozvole ili 
drugog odobrenja za zahvat za koji drugog odobrenja za zahvat za koji 
izdavanje lokacijske dozvole nije izdavanje lokacijske dozvole nije 
obvezno.obvezno.



Pravni okvirPravni okvir
�� Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u 

odluodluččivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliššaa

�� Konvencija o procjeni utjecaja na okoliKonvencija o procjeni utjecaja na okolišš preko drpreko držžavnih granicaavnih granica

�� Zakon o zaZakon o zašštiti okolititi okolišša a 

�� Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zajavnosti u pitanjima zašštite okolitite okolišša,a,

�� Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliUredba o procjeni utjecaja zahvata na okolišš

�� odgovarajuodgovarajućće direktive EU: Direktivom Vijee direktive EU: Direktivom Vijećća 85/337/EEZ od 27. a 85/337/EEZ od 27. 
lipnja 1985. o procjeni ulipnja 1985. o procjeni uččinaka određenih javnih i privatnih projekata inaka određenih javnih i privatnih projekata 
na okolina okolišš, izmijenjena 1997., 2003. i 2009. , izmijenjena 1997., 2003. i 2009. –– kodificirano Direktivom kodificirano Direktivom 
2011/92/EU2011/92/EU
�� nova Direktiva 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijenova Direktiva 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijećća od 16. a od 16. 

travnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecajatravnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja  
određenih javnih i privatnih projekata na okoliodređenih javnih i privatnih projekata na okolišš -- rok do 16. orok do 16. ožžujka ujka 
2017.2017.



DefinicijaDefinicija
�� bilo koji proces putem kojeg građani bilo koji proces putem kojeg građani 

utjeutječču na javne odluke koje se tiu na javne odluke koje se tičču u 
njihovog njihovog žživota i ivota i žživota njihovih sugrađanaivota njihovih sugrađana

�� Sudjelovanje pojedinaca i skupina na koje Sudjelovanje pojedinaca i skupina na koje 
ćće pozitivno ili negativno utjecati e pozitivno ili negativno utjecati 
predlopredložženi eni ““zahvatzahvat”” koji je predmet koji je predmet 
donodonoššenja odluke(npr. neki projekt, enja odluke(npr. neki projekt, 
program, plan, politika), ili su program, plan, politika), ili su 
zainteresirani za tozainteresirani za to



JavnostJavnost

�� JavnostJavnost -- jedna ili vijedna ili višše fizie fiziččkih ili pravnih kih ili pravnih 
osoba, njihove skupine, udruge i osoba, njihove skupine, udruge i 
organizacije sukladno posebnim propisima organizacije sukladno posebnim propisima 
i praksii praksi

�� Zainteresirana javnostZainteresirana javnost -- javnost na koju javnost na koju 
utjeutječče ili bi moglo utjecati odlue ili bi moglo utjecati odluččivanje o ivanje o 
okoliokoliššu, ili ima interes u odluu, ili ima interes u odluččivanju o ivanju o 
okoliokoliššuu



NVONVO
�� smatraju se zainteresiranima:smatraju se zainteresiranima:

-- registrirana sukladno posebnim propisima registrirana sukladno posebnim propisima 

-- kao cilj određena zakao cilj određena zašštita i unaprjeđenje tita i unaprjeđenje 
okoliokolišša, ukljua, uključčujuujućći i zai i zašštitu ljudskog zdravlja titu ljudskog zdravlja 
i zai zašštitu ili racionalno korititu ili racionalno korišštenje prirodnih tenje prirodnih 
dobara,dobara,

–– registrirana  najmanje dvije godine prije nego registrirana  najmanje dvije godine prije nego 
je zapoje započčeo postupak tijela javne vlasti o eo postupak tijela javne vlasti o 
zahtjevu povodom kojega iskazuje svoj zahtjevu povodom kojega iskazuje svoj 
pravni interes, pravni interes, 

-- dokadokažže da je u tom razdoblju aktivno e da je u tom razdoblju aktivno 
sudjelovala u aktivnostima vezanim za zasudjelovala u aktivnostima vezanim za zašštitu titu 
okoliokolišša na podrua na područčju grada ili opju grada ili opććine gdje ima ine gdje ima 
registrirano sjediregistrirano sjediššte te 



Sudjelovanje javnosti Sudjelovanje javnosti -- informiranjeinformiranje

�� Obveza da se u postupcima koji se odnose Obveza da se u postupcima koji se odnose 
na PUO, na PUO, ocjenu o potrebi PUO i ocjenu o potrebi PUO i 
utvrđivanje sadrutvrđivanje sadržžaja studije prije njezine aja studije prije njezine 
izrade, izrade, mora osiguratimora osigurati informiranje informiranje 
javnosti o podnesenom zahtjevu i izdanom javnosti o podnesenom zahtjevu i izdanom 
aktu kojim je rijeaktu kojim je riješšeno o zahtjevu odnosno eno o zahtjevu odnosno 
dano midano miššljenje ili suglasnost povodom ljenje ili suglasnost povodom 
zahtjevazahtjeva

�� Propisan minimalan rok od 30 dana. Propisan minimalan rok od 30 dana. 



NaNaččin sudjelovanja javnostiin sudjelovanja javnosti

�� Javna raspravaJavna rasprava -- cijela proceduracijela procedura

�� Javni uvidJavni uvid -- dokumentacija o predmetu dokumentacija o predmetu 
javne rasprave koja se stavlja na javni uvid javne rasprave koja se stavlja na javni uvid 
javnosti ili zainteresiranoj javnosti javnosti ili zainteresiranoj javnosti 

�� Javno izlaganjeJavno izlaganje –– izlaganje/a na kojima izlaganje/a na kojima 
javnost mojavnost možže raspravljati o predmetu i/ili e raspravljati o predmetu i/ili 
postavljati pitanja i na njih dobiti odgovorepostavljati pitanja i na njih dobiti odgovore



Obavijest o javnoj raspravi Obavijest o javnoj raspravi --
kadakada

�� Javnost i zainteresirana javnost moraju, Javnost i zainteresirana javnost moraju, 
rano,rano, tijekom postupka odlutijekom postupka odluččivanja u ivanja u 
pitanjima okolipitanjima okolišša vezano za odgovarajua vezano za odgovarajućće e 
djelovanje nositelja zahvata i djelovanje nositelja zahvata i 
operatera,operatera, na prikladan nana prikladan naččin, in, 
pravodobno i djelotvornopravodobno i djelotvorno biti biti 
obavijeobaviješštene o svojem pravu sudjelovanja tene o svojem pravu sudjelovanja 
u postupcima procjene utjecaja na okoliu postupcima procjene utjecaja na okolišš. . 



Obavijest o javnoj raspravi Obavijest o javnoj raspravi --
gdjegdje

�� na internetskoj stranici i u dnevnom tiskuna internetskoj stranici i u dnevnom tisku
�� momožže se dati i u slue se dati i u služžbenom glasilu JL/RS benom glasilu JL/RS 

te te 
�� na lokalno uobina lokalno uobiččajen naajen naččin javnog in javnog 

prioppriopććavanja, ukoliko posebnim propisom avanja, ukoliko posebnim propisom 
nije druknije drukččije određenoije određeno, , 
�� najmanje osam dana prije ponajmanje osam dana prije poččetka javne etka javne 

rasprave. rasprave. 



Obavijest o javnoj raspravi Obavijest o javnoj raspravi -- šštoto

�� Obavijest sadrObavijest sadržži: i: 

1.1. naznaku predmeta javne rasprave naznaku predmeta javne rasprave 

2.2. mjesto, datum pomjesto, datum poččetka i trajanje javnog etka i trajanje javnog 
uvida, uvida, 

3.3. mjesto i datum javnog izlaganja temjesto i datum javnog izlaganja te

4.4. rok u kojem se nadlerok u kojem se nadležžnom tijelu nom tijelu 
dostavljaju pisana midostavljaju pisana miššljenja, prijedlozi i ljenja, prijedlozi i 
primjedbe u svezi predmeta javne primjedbe u svezi predmeta javne 
rasprave.rasprave.



Tko provodi javnu raspravuTko provodi javnu raspravu

�� Javnu raspravu (ukljuJavnu raspravu (uključčujuujućći javni i javni 
uvid i javno izlaganje) koordinira i uvid i javno izlaganje) koordinira i 
provodi ministarstvo nadleprovodi ministarstvo nadležžno za no za 
zazašštitu okolititu okolišša, odnosno nadlea, odnosno nadležžno no 
upravno tijelo upravno tijelo žžupanije te Grada upanije te Grada 
Zagreba, ovisno o propisanoj Zagreba, ovisno o propisanoj 
nadlenadležžnosti vezano za popis zahvata nosti vezano za popis zahvata 
prema uredbi kojom se uređuje prema uredbi kojom se uređuje 
procjena utjecaja zahvata na okoliprocjena utjecaja zahvata na okolišš. . 



Javna raspravaJavna rasprava

�� javnost, zainteresirana javnost, te drugi javnost, zainteresirana javnost, te drugi 
sudionici u javnoj raspravi (tijela isudionici u javnoj raspravi (tijela i/ili /ili 
osobe određene posebnim propisimaosobe određene posebnim propisima, , 
tijela JL/RS i druga tijela), u propisanom tijela JL/RS i druga tijela), u propisanom 
roku i na propisan naroku i na propisan naččin in daju midaju miššljenja, ljenja, 
prijedloge i primjedbe prijedloge i primjedbe u vezi s u vezi s 
predmetom javne rasprave.predmetom javne rasprave.

Predmetom javne rasprave moPredmetom javne rasprave možže e 
bitibiti studija o utjecaju zahvata na okolistudija o utjecaju zahvata na okolišš te te 
studija o utjecaju zahvata na okolistudija o utjecaju zahvata na okolišš u  u 

postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta 
zazašštite okolitite okolišša. a. 



Sudjelovanje javnostiSudjelovanje javnosti

�� imaju pravo pristupa na javni uvid predmeta imaju pravo pristupa na javni uvid predmeta 
javne rasprave, javne rasprave, 
�� postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o 

predlopredložženim rjeenim rješšenjima, enjima, na koja odgovaraju na koja odgovaraju 
osobe iz osobe iz ččlanka 19. ove Uredbe, usmeno ili u lanka 19. ove Uredbe, usmeno ili u 
pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne 
rasprave, rasprave, 
�� daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme 

javnog izlaganja, javnog izlaganja, 
�� mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu 

primjedbi koja se obvezno nalazi uz predmet o primjedbi koja se obvezno nalazi uz predmet o 
kojem se provodi javna rasprava, kojem se provodi javna rasprava, 
�� upuupuććuju nadleuju nadležžnom tijelu pisane prijedloge i nom tijelu pisane prijedloge i 

primjedbe u roku određenom u obavijesti o primjedbe u roku određenom u obavijesti o 
javnoj raspravi.javnoj raspravi.



Tko mora sudjelovati?Tko mora sudjelovati?

�� U javnom izlaganju obavezno sudjeluju:U javnom izlaganju obavezno sudjeluju:

1.predstavnik nositelja zahvata,1.predstavnik nositelja zahvata,

2.voditelj izrade studije, 2.voditelj izrade studije, 

3.projektant i 3.projektant i 

4.predstavnik JL/RS na 4.predstavnik JL/RS na ččijem podruijem područčju se ju se 
provodi javna rasprava i javno izlaganje. provodi javna rasprava i javno izlaganje. 



IzvjeIzvješšćće o javnoj raspravi e o javnoj raspravi -- sadrsadržžajaj

�� podatci o predmetu javne rasprave, odnosno naznaka da je podatci o predmetu javne rasprave, odnosno naznaka da je 
taj predmet sastavni dio toga izvjetaj predmet sastavni dio toga izvješšćća, a, 

�� popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj 
obavijesti, obavijesti, 

�� popis sudionika u javnoj raspravi popis sudionika u javnoj raspravi ččiji su prijedlozi i iji su prijedlozi i 
primjedbe vezano za predmet javne rasprave prihvaprimjedbe vezano za predmet javne rasprave prihvaććeni, eni, 

�� naznaku primjedbi i prijedloga sudionika, koji nisu naznaku primjedbi i prijedloga sudionika, koji nisu 
prihvaprihvaććeni ili su djelomieni ili su djelomiččno prihvano prihvaććeni te obrazloeni te obrazložženja enja 
razloga njihova neprihvarazloga njihova neprihvaććanja, odnosno djelomianja, odnosno djelomiččnog nog 
prihvaprihvaććanja, anja, 

�� popis sudionika u javnoj raspravi popis sudionika u javnoj raspravi ččija su miija su miššljenja, ljenja, 
prijedlozi i primjedbe dani izvan određenog rokaprijedlozi i primjedbe dani izvan određenog roka. . 



Ponovljena javna raspravaPonovljena javna rasprava

�� Ako se na temelju prihvaAko se na temelju prihvaććenih mienih miššljenja, ljenja, 
prijedloga i primjedbi predmet tako prijedloga i primjedbi predmet tako 
promijeni da nova rjepromijeni da nova rješšenja nisu u skladu s enja nisu u skladu s 
bitnim odrednicama predmeta javne bitnim odrednicama predmeta javne 
raspraverasprave

�� Ne kraNe kraćća od 8 danaa od 8 dana

�� Primjedbe samo u vezi prihvaPrimjedbe samo u vezi prihvaććenih enih 
primjedbi iz prve raspraveprimjedbi iz prve rasprave

�� NajviNajvišše 2 puta e 2 puta –– nakon toga izrada novog nakon toga izrada novog 
predmetapredmeta



Uzimanje u obzir miUzimanje u obzir miššljenja, ljenja, 
prijedloga i primjedbi javnostiprijedloga i primjedbi javnosti

�� mimiššljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti ljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti 
moraju se razmotriti prije donomoraju se razmotriti prije donoššenja enja 
odluka u svim postupcima u kojima je odluka u svim postupcima u kojima je 
predviđena javna raspravapredviđena javna rasprava

�� Povjerenstvo mora dati obrazloPovjerenstvo mora dati obrazložženje u enje u 
svom misvom miššljenju o prihvatljivosti zahvataljenju o prihvatljivosti zahvata

�� NadleNadležžno tijelo uzima u obzir prilikom no tijelo uzima u obzir prilikom 
donodonoššenja rjeenja rješšenja o prihvatljivosti enja o prihvatljivosti 
zahvatazahvata



Studija na javnom uviduStudija na javnom uvidu

KaKašštijun: studija o tijun: studija o 
utjecaju na okoliutjecaju na okolišš
žžupanijskog centra upanijskog centra 
za gospodarenje za gospodarenje 
otpadom Kaotpadom Kašštijun na tijun na 
javnom uvidu na javnom uvidu na 
stolici na stubistolici na stubišštu tu 
hodnikahodnika
–– ššpagom zavezana pagom zavezana 

za naslon!za naslon!



Kako je to u praksi?Kako je to u praksi?

�� svodi se na poziv, te ukoliko se svodi se na poziv, te ukoliko se 
sudjelovanje i dogodi ono se ne uzima u sudjelovanje i dogodi ono se ne uzima u 
obzir obzir 

�� nema stvarnog sudjelovanja javnosti, venema stvarnog sudjelovanja javnosti, većć
puko zadovoljavanje forme sudjelovanjapuko zadovoljavanje forme sudjelovanja

�� predrasuda da javnost donosi nestrupredrasuda da javnost donosi nestruččne ne 
odlukeodluke

�� primjenjuju se minimalno propisani oblici primjenjuju se minimalno propisani oblici 
informiranja i sudjelovanja javnosti informiranja i sudjelovanja javnosti 



Kako je to u praksi?Kako je to u praksi?

�� stavovi javnosti u procesu odlustavovi javnosti u procesu odluččivanja imaju ivanja imaju 
samo status "preporuke" i nisu obavezujusamo status "preporuke" i nisu obavezujućći i 

�� sudjelovanje javnosti se ne omogusudjelovanje javnosti se ne omoguććava rano ava rano 
u proceduri nego tek na njenom kraju, kada u proceduri nego tek na njenom kraju, kada 
su mogusu moguććnosti za izmjene projekta nosti za izmjene projekta 
minimalneminimalne

�� nepravodobnost,nepotpunost, netonepravodobnost,nepotpunost, netoččnost inf. nost inf. 



Pristup pravosuđuPristup pravosuđu

�� Odluka se dostavlja zainteresiranoj Odluka se dostavlja zainteresiranoj 
javnosti koja je sudjelovala u postupku javnosti koja je sudjelovala u postupku 
(uputa o pravnom lijeku) (uputa o pravnom lijeku) -- podaci o osobi podaci o osobi 
poznati tijelu javne vlasti, putem javne poznati tijelu javne vlasti, putem javne 
obavijesti, na drugi primjeren naobavijesti, na drugi primjeren naččinin

�� Izjaviti Izjaviti žžalbu/podnijeti tualbu/podnijeti tužžbu bu -- osobe koje osobe koje 
su u svojstvu zainteresirane javnosti su u svojstvu zainteresirane javnosti 
sudjelovale u postupcima + NVOsudjelovale u postupcima + NVO

�� Sudski postupak po svakoj tuSudski postupak po svakoj tužžbi iz zabi iz zašštite tite 
okoliokolišša je a je HITANHITAN



Hvala na paHvala na pažžnji!nji!

Vanja PetroviVanja Petrovićć LovrentjevLovrentjev

Zelena akcijaZelena akcija

Frankopanska 1, ZagrebFrankopanska 1, Zagreb

vanja@zelenavanja@zelena--akcija.hrakcija.hr


