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Opće informacije 

Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Koraljka Vahtar Jurković 

Naziv predmeta Procjena utjecaja na okoliš  

Studijski program Diplomski studij Fizika 

Status predmeta Izborni 

Godina 2. 

Bodovna vrijednost i 
način izvođenja nastave 

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 

Broj sati (P+V+S) 20+0+10  

 
 

1. OPIS PREDMETA 

 1.1. Ciljevi predmeta 

Osposobiti studenta za primjenu osnovnih instrumenata zaštite okoliša, odnosno za sudjelovanje u provedbi 
postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš.  

1.2. Uvjeti za upis predmeta 

- 

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet  

- Objasniti postupak provedbe procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš te procjene 
utjecaja zahvata na prirodu i krajobraz.  
- Sudjelovati u navedenim postupcima u različitim svojstvima: u svojstvu izrađivača studije utjecaja na okoliš 
(SUO) kao stručne podloge; u svojstvu člana savjetodavnog stručnog povjerenstva za ocjenu SUO, kao i u 
svojstvu službenika u tijelima uprave koja vode postupke procjene utjecaja na okoliš.  

1.4. Sadržaj predmeta 

- Instrumenti zaštite okoliša  
- Procjena utjecaja na okoliš (PUO)  
- Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO)  
- Procjena utjecaja zahvata na prirodu  
- Procjena utjecaja na krajobraz u sklopu postupaka PUO i SPUO  
- teoretski i pravni okvir provođenja navedenih postupaka/procjena, definicije, subjekti koji sudjeluju u 
navedenim postupcima, nadležnost za provedbu i ocjenu potrebe provedbe postupka, stručne podloge za 
provedbu postupka, savjetodavna stručna povjerenstva, tijek postupka, sudjelovanje javnosti, donošenje 
upravnog rješenja, rokovi za provedbu postupka, financiranje provedbe postupka  
- Primjeri provedenih postupaka PUO i SPUO  

1.5. Vrste izvođenja 
nastave  

 predavanja 
 seminari i radionice   
 vježbe   
 obrazovanje na daljinu 
 terenska nastava 

 samostalni zadaci   
 multimedija i mreža   
 laboratorij 
 mentorski rad 
 ostalo ___________________ 

1.6. Komentari       

1.7. Obveze studenata 

 Prisustvovanje nastavi, izrada seminarskog rada, polaganje kolokvija i završnog ispita.  
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 1.8. Praćenje1 rada studenata 

Pohađanje 
nastave 

1 Aktivnost u nastavi     
Seminarski 
rad 

0.75 
Eksperimentalni 
rad 

    

Pismeni ispit 0.25 Usmeni ispit 0.25 Esej     Istraživanje     

Projekt     
Kontinuirana provjera 
znanja 

0.75 Referat     Praktični rad     

Portfolio                    

1.9. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu 

- 70% tijekom nastave, 30% na ispitu  
- prema važećem Pravilniku o studijima Sveučilišta u Rijeci  

1.10. Obvezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) 

Važnost strateške procjene utjecaja na okolišu upravljanju prostorom I razvojem, zbornik radova (ur. Mladen 
Črnjar), Rijeka, 2003; Smjernice o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, EU CARDS program za RH, Zagreb, 
2007  
 
Narodne novine – web-stranice:  
- Zakon o zaštiti okoliša  
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš  
- Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša  
- Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu  
- Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, 
procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša  

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) 

 
- Črnjar, Mladen: Ekonomika i politika zaštite okoliša, Ekonomski fakultet Sveučilišt au Rijeci i GLOSA, Rijeka, 
2002.  
- Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina: Menadžment održivog razvoja, GLOSA, Rijeka, 2009.  
 

1.12.  Broj primjeraka obvezne literature u odnosu na broj studenata koji trenutno pohađaju 
nastavu na predmetu 

Naslov  Broj primjeraka Broj studenata 

   

   

   

   

   

1.13. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija 

      

 
 

                                                 
1  VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara 

bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja upotrijebiti za dodatne aktivnosti. 


