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Predmet: Odluka o stavljanju na javni uvid SUO za zahvat Eksploatacija plina iz eksploatacijskog polja "Izabela"
- prijedlog zaključka, dostavlja se -

U privitku dopisa dostavljamo vam prijedlog Zaključka kojim se prihvaća informacija o
provedbi Odluke o stavljanju na javni uvid SUO "Eksploatacija plina iz eksploatacijskog
polja "Izabela", te vas molimo da istog uvrstite na dnevni red jedne od narednih sjednica
Poglavarstva.

Sa poštovanjem,

Pročelnik
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

1. Prijedlog Zaključka s obrazloženjem

Na temelju odredbi članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske
županije br. 6/03-pročišćen tekst i 10/04), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici
održanoj dana ________2007. godine donosi slijedeći

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se informacija o provedbi Odluke o stavljanju na javni uvid "Studije o utjecaju
na okoliš eksploatacije plina iz eksploatacijskog polja "Izabela".
2. Odluka je u privitku zaključka i čini sastavni dio Zaključka.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Poglavarstvo
Predsjednik
Ivan Jakovčić

OBRAZLOŽENJE
I. Pravni osnov za donošenje ovog akta
Pravni osnov za donošenje ovog akta je sadržan u odredbama članaka 59. i 77. Statuta
Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 6/03-pročišćen tekst i 10/04) u
kojima je definirano da Poglavarstvo priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava
izvršavanje općih akata Skupštine, usmjerava djelovanje upravnih tijela Istarske županije u
obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, odnosno poslove državne
uprave koji su povjereni Istarskoj županiji, nadzire njihov rad i obavlja druge poslove
utvrđene Statutom te donosi odluke, preporuke, zaključke i sl..
II. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim aktom
Komisija za ocjenu "Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije plina iz eksploatacijskog
polja "Izabela", imenovana Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva RH, Klasa: UP/I 351-03/07-02/92; Urbroj: 531-08-1-1-06-07-5 od 20. srpnja
2007. godine je na prvoj sjednici održanoj 27. srpnja 2007. godine donijela odluku da se,
SUO-Eksploatacije plina iz eksploatacijskog polja "Izabela", stavi na javni uvid u Istarskoj
županiji i to u Puli te da javni uvid provede i koordinira upravno tijelo nadležno za poslove
zaštite okoliša u županiji.
Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša će obavijest o javnom uvidu
objaviti u Glasu Istre te na oglasnoj tabli u sjedištu Poglavarstva Istarske županije u Puli,
Flanatička 29 te obavijestiti sve gradove i općine županije da mogu cjelovitu SUO i sažetak
za javnost pregledati u periodu od 14 dana, odnosno roku trajanja javnog uvida te u
pismenom obliku dati primjedbe, prijedloge i mišljenja na SUO. Sažetak SUO će biti
objavljen i na web stranicama županije.
III.

Posljedice koje će nastati donošenjem ovog zaključka

Provedba odredbi zaključka ima za posljedicu informiranje članova poglavarstva da se u
postupku procjene utjecaja na okoliš provodi javni uvid tijekom kojega će se održati i javna
rasprava kojoj će biti nazočni predstavnici investitora, tvrtka EDINA d.o.o. iz Zagreba i
izrađivača SUO, tvrtka ECOINA d.o.o. iz Zagreba. Oni će javnosti iznijeti tehnološke
elemente zahvata eksploatacije plina i mjere zaštite okoliša definirane Studijom.
IV.

Tekst nacrta akta

Priloženo se dostavlja tekst zaključka s privitkom.
V.

Potrebna financijska sredstva

Za provedbu Zaključka nisu potrebna financijska sredstva obzirom da sve troškove,
sukladno odredbama članka 20 Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (NN br. 59/00,
136/04 i 85/06), osigurava nositelj zahvata.
Nacrt akta pripremio:
Upravni odjel za održivi razvoj
Odsjek za zaštitu okoliša

