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1 UVOD 

1.1 Svrha 
Smjernice su izrađene s ciljem utvrđivanja najučinkovitijeg pristupa integraciji strateške procjene utjecaja na 
okoliš (SPUO) u sektor gospodarenja šumama sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 153/13). 
 
U poglavlju 2 daje se opći pregled sustava planiranja u šumarstvu na državnoj i lokalnoj razini. Za svaku 
strategiju, plan ili program (SPP) prikazane su ključne značajke pripreme dokumenata, razdoblje važenja, 
nadležnost za pripremu i usvajanje te položaj u hijerarhiji sustava planiranja. Zaključno, za svaku SPP dana je 
procjena potrebe provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš ili ocjene o potrebi provedbe strateške 
procjene.  
 
U poglavlju 3 opisani su karakteristični koraci postupka planiranja, kao i vrijeme potrebno za pojedini korak. S 
ciljem uključivanja strateške procjene u što ranijoj fazi, opisane su mogućnosti povezivanja pojedinih koraka 
u planiranju s koracima u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, jer se na taj način maksimalno 
može doprinijeti kvalitetnoj izradi SPP.  

1.2 Pravna osnova za provedbu strateške procjene utjecaja na okolišu u šumarstvu 
Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001 (SPUO Direktiva) 
Članak 3 - Područje djelovanja: (a) … koji su pripremljeni za šumarstvo, ribarstvo, energetiku, industriju, 
prijevoz, gospodarenje otpadom, upravljanje vodoprivredom, telekomunikacije, turizam, prostorno 
planiranje ili uporabu zemlje i koji uređuju okvir suglasnosti o budućim razvojnim projektima nabrojenim u 
Prilozima I. i II. Direktive 85/337/EEZ …. 
 
Transpozicija u Hrvatsko nacionalno zakonodavstvo - Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 153/13)  

 članak. 63., stavak 1, alineja 1: 
Strateška procjena obvezno se provodi za: 
– strategije, planove i programe, uključujući njihove značajne izmjene i dopune koji se donose na državnoj, 
područnoj (regionalnoj) te na lokalnoj razini za velike gradove, iz područja: šumarstva, kada daju okvir za 
zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš; 

 članak 63. stavak 1.  alineja 2.: 
– strategije, planove i programe, uključujući njihove značajne izmjene i dopune čija se provedba financira iz 
sredstava Europske unije. 

 članak 63. stavak 2.   
– strategije, planove i programe koji imaju utjecaj na ekološku mrežu. 
 
 
Podzakonski akt Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08) detaljno 
propisuje postupak provedbe SPUO. 
 
Vezano za postupak procjene utjecaja na okoliš, u Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 
67/09) šumarstvo se navodi samo u Prilogu III (Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene 
utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu), i to pod 
stavkom Poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura, točka 3. - Početno pošumljavanje u svrhu prenamjene 
zemljišta površine 50 ha i više i točkom 4. - Krčenje šuma u svrhu prenamjene zemljišta površine 10 ha i više. 

1.3 Korišteni propisi 
Ove smjernice temelje se na: 

 Šumsko-gospodarska osnova područja Republike Hrvatske ("Hrvatske šume", Zagreb 2006) 

 Nacionalna šumarska politika i strategija (NN 120/03) 
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 Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10 i 25/12) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 153/13) 

 Pravilnik o uređivanju šuma (NN 111/06 i 141/08) 

 Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08) 

 Nacrt Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (travanj 2014.) 

 Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 
64/08) 

 Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu (NN 70/08) 

 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09) 
 

 
Neki od ostalih propisa koji su u interakciji sa sektorom: 

 Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13) 

 Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14) 

 Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) 
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2 PREGLED MEHANIZAMA IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA U ŠUMARSTVU 

2.1 Planski dokumenti u šumarstvu 
U šumarskom sektoru postoje u teoriji dvije osnovne vrste planskih dokumenata: 

• Planovi na nacionalnoj razini (strateške prirode): 

 nacionalni šumarski program 

 šumskogospodarska osnova područja 

 nacionalna šumarska politika i strategija. 
• Planovi na razini nižih prostornih jedinica - gospodarskih jedinica i područja šuma posebne namjene 

(izvršne prirode): 

 osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama 

 programi gospodarenja gospodarskim jedinicama na kršu 

 programi gospodarenja šumama šumoposjednika (šumovlasnika) 

 programi gospodarenja šumama posebne namjene (šume registrirane za proizvodnju šumskog 
sjemena, šume unutar zaštićenih područja ili prirodnih vrijednosti zaštićene na temelju propisa 
o zaštiti prirode te šume namijenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi, potrebama obrane 
RH te ostalim potrebama utvrđenim posebnim propisima) 

 godišnji planovi gospodarenja šumama 

 operativni godišnji planovi. 
 

Programi za upravljanje šumama u zaštićenim područjima (dio programa gospodarenja šumama posebne 
namjene): 

 programi mjera za očuvanje i zaštitu šumskog ekosustava u zaštićenom području i području 
ekološke mreže sukladno posebnom propisu (članci 24 i 26. Zakona o šumama): 

o program mjera za upravljanje šumskim ekosustavom (= program mjera za šume i šumska 
zemljišta) u zaštićenim područjima u kategoriji park prirode, regionalni park, zaštićeni krajolik i park - 
šuma. 

o program očuvanja i zaštite šuma (zaštićena područja u kategoriji nacionalni park, strogi rezervat, 
posebni rezervat, spomenik prirode i spomenik parkovne arhitekture). 

Prema saznanjima, većina zaštićenih područja nije izradila programe za upravljanje šumama u zaštićenim 
područjima što je izuzetno bitno budući da je jedan od ključnih problema pri planiranju u šumarstvu 
preklapanje ovlasti na zaštićenim područjima u kojima je dopuštena gospodarska upotreba prirodnih dobara 
i zaštićenih područjima u kojima nije, a koja iz nekog razloga još nisu izradila predmetni program. 
 
Način i metodologija izrade šumskogospodarskih planova propisana je članak 20. stavak 6. Zakona o 
šumama, odnosno Pravilnikom o uređivanju šuma, poglavlje III. koji detaljno propisuje postupak izrade 
šumskogospodarskih planova, dok članak 84. propisuje da se te odredbe Pravilnika odnose i na Programe 
mjera za očuvanje i zaštitu šumskog ekosustava u zaštićenom području i području ekološke mreže. 

2.2 Glavni strateški dokumenti i podloge, struktura i tijela nadležna za izradu 
 
Nacionalni šumarski program (NŠP) 
Donosi ga Sabor RH. Prema Zakonu o šumama, članak 19., Nacionalnim šumarskim programom utvrđuje se 
politika te uvjeti gospodarenja šumama s obzirom na njihovu višenamjensku upotrebu. Sastavni dijelovi NŠP 
su planiranje politike, provedbe, praćenja i procjena na nacionalnoj razini s ciljem daljnjeg unapređenja 
održivog gospodarenja šumama. Stavak 2. navodi kako se za kvalitetno planiranje u šumarstvu treba provesti 
nacionalna inventura šumskih resursa, koja se provodi prema međunarodno prihvaćenoj metodologiji. 
Za nacionalni šumarski program potrebna je provedba SPUO. 
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Nacionalna inventura šumskih resursa 
Nacionalna inventura šumskih resursa je vrsta inventure šumskih resursa pri kojoj se izmjera i opis 
kvalitativnih/kvantitativnih elemenata provodi na cijelom teritoriju Republike Hrvatske (RH). Služi kao 
podloga za dobivanje relevantnih informacija o šumskim resursima, prostornoj raspodjeli i korisnosti te za 
donošenje i primjenu mjera za unapređenje gospodarenja šumama vezano uz šumarsku politiku i postupak 
planiranja. Metodologija je međunarodno prihvaćena i standardizirana, a prikupljanje podataka se provodi 
na trajnim plohama čime se dobiva relevantan uvid u trendove između dviju inventura. 
 
Međunarodna obveza provedbe inventure proizlazi iz: rezolucija 1. i 2. Ministarske konferencije o zaštiti 
europskih šuma (MCPFE) iz Strasbourga (S-1) i Helsinkija (H-1) te međunarodni program EU Corine - biotopi. 
Implementacijski dokument u nacionalnoj legislativi je Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne 
inventure šumskih resursa (NN 53/06 i 137/08), a Zakon o šumama navodi ju kao podlogu za izradu NŠP. 

 
Objavljena je 2010. godine, a izdavač je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 
suizdavač Šumarski fakultet. 

 
Šumsko-gospodarska osnova područja (ŠGOP) 
Šumsko-gospodarska osnova područja je temeljni dokument za gospodarenje šumama u Hrvatskoj. U njoj su 
utvrđene ekološka, gospodarska i socijalna podloga za biološko poboljšavanje šuma i povećanje šumske 
proizvodnje. Odobrava se za razdoblje od 10 godina, orijentacijski za razdoblje daljnjih 10 godina. Odgovorno 
tijelo za pripremu šumsko-gospodarske osnove područja su Hrvatske šume d.o.o., a usvaja je Ministarstvo 
poljoprivrede. 
 
Do sada su izrađene tri ŠGOP: za razdoblje 1986.-1995., 1996.-2005. i 2006.-2015. godine. Izrađuje se na 
temelju raspoloživih podataka i Izvješća o stanju šuma i šumskog zemljišta. Obavezan sadržaj ŠGOP detaljno 
je propisan u poglavlju III. Pravilnika o uređivanju šuma (NN 111/06 i 141/08). 

 
Za Šumsko-gospodarsku osnovu područja potrebna je provedba SPUO. 

 
Nacionalna šumarska politika i strategija (NŠPS) 
Projekt izrade NŠPS pokrenula je Uprava za šumarstvo pri tadašnjem Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva 
u listopadu 2001. u cilju usklađenja nacionalnog zakonodavstva s prihvaćenim međunarodnim obvezama. 
Jedina do sada donesena NŠPS je ona iz 2003. godine (NN 120/03), a rezultat je potpisanih međunarodnih 
Ministarskih konvencija o zaštiti europskih šuma (MCPFE) iz Strasbourga 1990., Helsinkija iz 1993. i Lisabona 
iz 1998., odnosno njihovih Deklaracija te drugih međunarodnih obaveza. 
Tom prilikom, javnost je bila pozvana na sudjelovanje u postupku donošenja dokumenta. Kao osnovna 
podloga korišten je šumarski dio Strategije razvoja Republike Hrvatske u 21. stoljeću (NN 145/02). 
 
Za Nacionalnu šumarsku politiku i strategiju potrebna je provedba SPUO. 
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2.3 Očekivani raspon primjene strateške procjene u postupku planiranja u sektoru šumarstva  
Na temelju prethodnih informacija, izrađena je okvirna procjena učestalosti i razdoblja primjene SPUO i 
ocjene o potrebi strateške procjene (screening) za strateške sektorske dokumente u šumarstvu: 
 

Planski dokument Za koje razdoblje/revizija 
broj planova u 10 

godina 
Minimum i 

maksimum SPUO 

Šumskogospodarska 
osnova područja 

Svakih 10 godina 1 1 SPUO 

Nacionalni šumarski 
program 

Nije određeno 1 1 SPUO 

Nacionalna šumarska 
politika i strategija 

Svakih 10 godina  1 1 SPUO 

Osnove gospodarenja 

Svakih 10 godina, moguće revizije 
prema potrebi, definiraju se 

samo mjere i uvjeti zaštite okoliša 
i prirode  

- - 

Programi gospodarenja 

Svakih 10 godina, moguće revizije 
prema potrebi, definiraju se 

samo mjere i uvjeti zaštite okoliša 
i prirode 

- - 

OČEKIVANI BROJ 
POSTUPAKA  

Screening: 0 
 
SPUO: 3 
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3 POVEZNICE IZMEĐU STRATEŠKE PROCJENE I SEKTORSKIH DOKUMENATA U 
ŠUMARSTVU 

3.1 Poveznice postupka izrade strategije, plana ili programa s postupkom strateške procjene 
Nevezano uz vrstu dokumenta za koji se provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, ono što je 
karakteristično je obvezno sudjelovanje javnosti u postupku određivanja sadržaja strateške studije (članak 12 
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša) te paralelna izrada SPP i strateške 
studije za isti (članak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš). Nakon dovršetka izrade oba 
dokumenata, provodi se objedinjena javna rasprava (članak 15. stavak 1.) Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja na okoliš. 
 
U nastavku je prikazano na koji način je moguće povezati postupke izrade SPP i SPUO. Da bi SPUO postigla 
očekivane učinke na SPP vrlo je važno provoditi je paralelno s postupkom planiranja, odnosno ne kasniti s 
njenim uključivanjem ili u najgorem slučaju započeti tek kada je SPP već izrađen. Uključivanjem SPUO u 
kasnijoj fazi planiranja smanjuju se mogućnosti za mijenjanje strateških pitanja SPP što za posljedicu može 
imati produženje postupka donošenja SPP (npr. ako se strateškom procjenom procijeni da je SPP kao takav 
neprihvatljiv) ili provođenje SPUO samo formalno, bez utjecaja na SPP. 
  
 

BR. 
KORACI U 

POSTUPKU 
PLANIRANJA 

KORACI U POSTUPKU SPUO 

PROCJENA 
POTREBNIH 

DANA 
(SPUO)1 

PRAKTIČNI SAVJETI 

1.  
PRIPREMA 
STRUČNIH 
PODLOGA 

PREGLED STRATEŠKIH 
STUDIJA ZA RELEVANTNE SPP  

20 

Potaknite provedbu SPUO za sve SPP koje utječu 
na SPP nižeg reda. 

 
Prikupite informacije iz svih relevantnih SPUO i 

razmotrite koje bi sve preporuke iz njih mogle biti 
primjenjive u vašoj SPUO. 

2.  

ODLUKA O 
IZRADI SPP 

 
DEFINIRANJE 

GLAVNIH CILJEVA 

OCJENA O POTREBI 
STRATEŠKE PROCJENE I 

OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZA 
EKOLOŠKU MREŽU  

90 

!!! 
Ovaj bi korak mogao oduzeti više vremena od 

predviđenog. Započnite ga što je prije moguće. 
 

Ukoliko ste sigurni da će se morati provesti 
postupak SPUO, preskočite ocjenu o potrebi 
strateške procjene, informirajte ministarstvo 

nadležno za zaštitu okoliša o započinjanju 
postupka SPUO i provedite postupak ocjene 

prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

3.  

PRIKUPLJANJE I 
OBRADA 

PODATAKA 

ODLUKA O ZAPOČINJANJU 
POSTUPKA STRATEŠKE 

PROCJENE 
30 

U idealnom slučaju, objedinite odluke o obvezi 
provedbe strateške procjene i odluku o 

započinjanju postupka strateške procjene. 

4.  ODABIR OVLAŠTENIKA 60 

Započnite s odabirom ovlaštenika odmah nakon 
što ste zaključili da će SPUO biti potrebna. 

 
U projektnom zadatku za izrađivače SPP i 

ovlaštenika trebalo bi definirati i obvezu razmjene 
informacija te međusobne suradnje.  

5.  
OCJENA STANJA 

RAZVOJA 

ODREĐIVANJE SADRŽAJA 
STRATEŠKE STUDIJE 

 
IMENOVANJE POVJERENSTVA 

5 
+ 

30  
+ 
5 

Povežite ovaj korak SPUO s internom analizom 
informacija koje ste prikupili tijekom koraka 3. i 4. 
kako biste mogli odrediti moguća varijantna 
rješenja i ključna pitanja na koja treba obratiti 
pozornost kako pri izradi SPP, tako i pri izradi 
strateške studije. 
Ukoliko ste već odabrali ovlaštenika, uključite ga u 

                                                 
1 Procjena potrebnih dana kombinacija je iskustva SPUO projektnog tima i zakonskih obveza. 
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BR. 
KORACI U 

POSTUPKU 
PLANIRANJA 

KORACI U POSTUPKU SPUO 

PROCJENA 
POTREBNIH 

DANA 
(SPUO)1 

PRAKTIČNI SAVJETI 

postupak konzultacija kao pomoć pri prikupljanju i 
analizi dobivenih informacija.  

6.  

IZRADA NACRTA 
PRIJEDLOGA SPP, 

UKLJUČUJUĆI I 
PROGRAM 
PRAĆENJA 

STANJA OKOLIŠA 
I EKOLOŠKE 

MREŽE 
 
i 
 

USKLAĐIVANJE 
SPP SA 

PREPORUKAMA 
I/ILI 

ZAKLJUČCIMA 
SPUO 

IZRADA STRATEŠKE STUDIJE 
i 

OCJENA CJELOVITOSTI I 
STRUČNE UTEMELJENOSTI 

STRATEŠKE STUDIJE OD 
STRANE POVJERENSTVA 

(MIŠLJENJE POVJERENSTVA) 
 

Priprema 
strateške 

studije  
+ 

30 
+ 

15 

Povežite izradu strateške studije s izradom nacrta 
prijedloga SPP. 

 
U SPUO usmjerite se samo na važna pitanja koja 

su ključna za predmetne SPP i koristite ih kod 
usporedbe varijantnih rješenja predloženih 

aktivnosti. 
 

Odvojite dovoljno vremena kako bi se SPUO 
provela kvalitetno. Kvalitetna strateška procjena 

zahtijeva vrijeme za mjerodavne studije i 
konzultacije s izrađivačem SPP. 

 
Organizirajte redovne sastanke na kojima će 

izrađivači SPP i ovlaštenici izvještavati o svojim 
saznanjima i preporukama za izradu nacrta SPP. 

Osigurajte da se strateškom procjenom razmotre 
svi prijedlozi SPP i obradi njihov kumulativni 

utjecaj. 
 

U slučaju kada bi se to moglo pokazati korisnim, 
dodatno konzultirajte relevantna tijela javne vlasti 

i članove Povjerenstva. 

7.  
JAVNA 

RASPRAVA 
JAVNA RASPRAVA 45 

Organizirajte postupak javne rasprave. Javno 
izlaganje će vam pomoći dobiti komentare 

relevantnih institucija i javnosti o tome kako 
poboljšati SPP. 

Jasno i kratko predstavite planske prijedloge i 
pridružene rezultate strateške studije široj 

javnosti. 

8.  
IZRADA 

KONAČNE SPP   

PRIPREMA ZAHTJEVA ZA 
MIŠLJENJEM MINISTARSTVA 

NADLEŽNOG ZA ZAŠTITU 
OKOLIŠA O PROVEDENOM 

POSTUPKU SPUO 
 

 

Pripremite jasne odgovore na prikupljene 
komentare - za svaki komentar navedite je li 

relevantan i na koji način je uzet u obzir u SPP ili 
SPUO te koje su promjene (ukoliko ih je bilo) 

unesene u SPP/ SPUO. 

9.  

POTVRĐIVANJE 
SPP OD STRANE 

NADLEŽNIH 
TIJELA 

MIŠLJENJE MINISTARSTVA 
NADLEŽNOG ZA ZAŠTITU 

OKOLIŠA O PROVEDENOM 
POSTUPKU SPUO (prema 

potrebi uključuje i MIŠLJENJE 
MINISTARSTVA NADLEŽNOG 

ZA ZAŠTITU PRIRODE O 
PRIHVATLJIVOSTI SPP ZA 

EKOLOŠKU MREŽU) 

30 
+ 

30 

 
 

!!! 
Ovaj korak može trajati dulje od predviđenog. 

Započnite što ranije. 
 

10.  

USVAJANJE SPP 
OD STRANE 
SABORA RH, 

VLADE RH 

UZIMANJE U OBZIR 
REZULTATA SPUO PRILIKOM 

DONOŠENJA ODLUKA NA 
PRIJEDLOG  SPP 

/ 

 

11.   
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ 

STRATEŠKOJ PROCJENI  
30 

Iskoristite vrijeme potrebno za donošenje 
mišljenja (korak broj 8) za pripremu izvješća. Pri 

izradi izvješća koristite rezultate strateške studije, 
mišljenje povjerenstva, mišljenja i prijedloge iz 

javne rasprave te donesene odluke.  
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UKRATKO O PROJEKTU SPUO HRVATSKA 
 
Projekt je proveden u skladu s Direktivom 2001/42/EC o procjeni učinka pojedinih planova i programa na okoliš.  

 
Svrha projekta bila je ojačati kapacitete za provedbu postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš u Republici 
Hrvatskoj na regionalnoj i lokalnoj razini. 
 
Aktivnosti i rezultati 
 
Komponenta 1  

 analizirana je transpozicija SPUO Direktive u Hrvatskoj 

 analiziran je institucionalni okvir i postojeći kapaciteti za provedbu postupaka SPUO u Hrvatskoj te su isti 
uspoređeni s institucionalnim okvirom u drugim državama članicama Europske unije  

 
Komponenta projekta 2 

 provedena je obuka grupe od 10 SPUO trenera iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode i izrađen priručnik za 
obuku SPUO trenera 

 održano je 42 dana treninga za više od 700 službenika relevantnih tijela, SPUO ovlaštenika i nevladinih udruga 
koji će biti uključeni u provedbu postupka SPUO na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini 

 
Komponenta projekta 3  

 izrađena su tri SPUO proceduralna priručnika za državnu, regionalnu i lokalnu razinu 

 izrađena su tri metodološka priručnika  

 izrađeno je trinaest priručnika za primjenu postupka SPUO pri planiranju u pojedinim područjima  
 
Projekt je započeo 23. listopada 2012. i trajao je 20 mjeseci. Vrijednost projekta iznosila je 1.075.250 €, od čega je 
10%, odnosno 107.525 €, iznos nacionalnog sufinanciranja.  

 

GLAVNI JAVNO DOSTUPNI MATERIJALI  
 
 Priručnik za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na državnoj razini 

 Priručnik za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na područnoj (regionalnoj) razini 

 Priručnik za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na lokalnoj razini 

 Opće metodološke preporuke za izradu strateških studija 

 Smjernice za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu 

 Smjernice za primjenu pogodnih alata za analizu 

 Smjernice za primjenu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš u prostornom planiranju 

 Smjernice za primjenu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš u regionalnom razvoju 

 Smjernice za primjenu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš u gospodarenju otpadom 

 Smjernice za primjenu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš u vodnom gospodarstvu 

 Smjernice za primjenu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš u poljoprivredi 

 Smjernice za primjenu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš u šumarstvu 

 Smjernice za primjenu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš u ribarstvu 

 Smjernice za primjenu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš u energetici 

 Smjernice za primjenu postupka  strateške procjene utjecaja na okoliš u industriji 

 Smjernice za primjenu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš u rudarstvu 

 Smjernice za primjenu postupka  strateške procjene utjecaja na okoliš u prometu 

 Smjernice za primjenu postupka  strateške procjene utjecaja na okoliš u elektroničkim komunikacijama 

 Smjernice za primjenu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš u turizmu 
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Projekt je financirala  
Europska unija 

 

       


