
PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA: 

 

Procjena utjecaja zahvata na okoliš 
 

Cilj programa: 

 

Zakonom o zaštiti okoliša ('Narodne novine', broj: 80/13, 78/15, 12/18)  i Uredbom o procjeni utjecaja 

zahvata na okoliš ('Narodne novine', broj 61/14, 3/17) propisana je provedba postupka procjene 
utjecaja zahvata na okoliš. Navedeni propisi su u skladu s odgovarajućim direktivama EU. U postupku 
procjene utjecaja zahvata na okoliš uz navedenu regulativu potrebno je obuhvatiti i druge relevantne 
zakone i podzakonske akte zaštite okoliša i prirode (npr. utjecaj zahvata na ekološku mrežu i krajobraz), 
uključivanja javnosti, zaštite kulturne baštine i sl. 
Predloženim programom cjeloživotnog obrazovanja (CŽO): Procjena utjecaja zahvata na okoliš planira 

se polaznike upoznati sa pozitivnom regulativom koja obuhvaća sve elemente procjene utjecaja 

zahvata na okoliš, obuhvatiti sve korake i sve sudionike u postupku te osposobiti polaznike za 

sudjelovanje u postupcima procjena utjecaja zahvata na okoliš u okviru njihove primarne struke i 

ovisno o razini njihove kvalifikacije. 

 

Ishodi učenja, opće i specifične kompetencije te vještine i znanja koje će polaznik steći završetkom 

programa: 

 

- Nabrojati zakone i drugu pravnu regulativu iz područja zaštite okoliša i objasniti njihov sadržaj  
- Objasniti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i obaveze svih sudionika uključenih u 

postupak 
- Opisati postupak izrade studije utjecaja zahvata na okoliš i sadržaj studije 
- Objasniti postupak i dokumente za ocjenu potrebe za provedbom procjene utjecaja zahvata 

na okoliš 
- Objasniti postupak i dokumente potrebne za utvrđivanje sadržaja studije utjecaja zahvata na 

okoliš 
- Objasniti postupak glavne ocjene prihvatljivosti utjecaja zahvata na ekološku mrežu 
- Objasniti postupak procjene utjecaja zahvata na kulturnu baštinu 
- Objasniti i primijeniti neke od postojećih metoda i tehnika za procjenu na konkretnom primjeru 
- Sudjelovati u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš (u domeni svoje struke i ovisno 

o razini prethodne kvalifikacije) 
 
Trajanje programa: 

 
Program CŽO će se izvoditi u 16 sati nastave (kroz 2 dana) tijekom koje će se polaznike upoznati s 
regulativom u području procjene utjecaja na okoliš (u RH i EU), sudionicima i koracima u postupku, 
osnovnim metodologijama i tehnikama koje se primjenjuju u procjeni utjecaja na okoliš te analizirati 
različiti aspekti procjene utjecaja na okoliš na primjerima iz Hrvatske.  
 
Vrsta programa:  

 
Program usavršavanja bez ECTS bodova 
 
 

 



Sadržaj programa: 

- Pregled zakonske regulative u području zaštite okoliša i procjene utjecaja zahvata na okoliš 
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i sadržaj studije utjecaja na okoliš 
- Prezentacija studija utjecaja na okoliš (Radionica) 
- Pregled i iskustva postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš u Primorsko-goranskoj 

županiji  
- Procjena utjecaja zahvata na kulturnu baštinu i primjeri iz Hrvatske 
- Zaštita bioraznolikosti u Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji i ocjena prihvatljivosti 

utjecaja zahvata na ekološku mrežu (Glavna ocjena) 
- Prezentacija primjera Glavne ocjene (Radionica) 
- Aktivnosti Savjetodavno stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i 

uključivanje javnosti u postupak 
- Metode i tehnike procjene utjecaja zahvata na okoliš  
- Primjena metoda i tehnika za procjenu utjecaja zahvata na okoliš (Radionica) 

 

Prisustvovanje nastavi je obavezno, min. prisustvovanje nastavi iznosi 70%. Sudionici trebaju aktivno 
sudjelovati u predviđenim radionicama.  

 
Predavači:  
 
U izvedbi programa uz nastavnike Građevinskog fakulteta sudjelovat će stručnjaci zaposleni u 
Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Javnoj ustanovi za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (Priroda) i kako bi prenijeli iskustva vezana uz provedbu 
postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš. 
 
 
Ciljne skupine polaznika: 
 
Iako se postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš u Hrvatskoj provode preko 30 godina uvijek ima 

novih generacija sudionika u ovome postupku koji se tek uključuju u te postupke, a pogotovo danas 

kada je za potrebe povlačenja sredstava iz EU potrebno pripremiti brojnu dokumentaciju koja često 

uključuje i utvrđivanje prihvatljivosti zahvata za okoliš (što podrazumijeva izradu studije utjecaja 

zahvata na okoliš i provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš).  

Program potencijalno može biti zanimljiv i koristan djelatnicima županija, gradova i općina, komunalnih 

društava, djelatnicima tvrtki koje se bave prijavom projekata financiranih iz EU, te onih tvrtki koje vode 

projekte i postupke u ime investitora, ali i svim ostalim zainteresiranima. 

 

Uvjeti upisa: Završena četverogodišnja srednja škola 

Cijena programa: 1200 kn + PDV 

Mjesto održavanja: Građevinski fakultet u Rijeci, Radmile Matejčić 3 

 

Svi detalji o terminima upisa i održavanja programa, kako i postupka prijave bit će objavljeni naknadno. 

Zainteresirani se u međuvremenu mogu javiti na e-mail adresu voditeljice programa: 

          prof.dr.sc. Barbara Karleuša, barbara.karleusa@uniri.hr  


