
          
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode 
Trg bana Josipa Jelačića 6, 44 000 Sisak 
tel/fax +385 44 510 068, 540 030, 510 069 
 
KLASA:351-03/14-01/10 
URBROJ: 2176/01-10-14-03 
Sisak, 16. srpnja 2014. godine 
  
          Temeljem članka 160. i 163. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13) i 
članka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode 
KLASA:UP/I-351-03/13-02/52, URBROJ:517-06-2-2-1-14-21, od 07. srpnja 2014. godine, Sisačko-
moslavačka županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode objavljuje 
 

OBAVIJEST 
o stavljanju na javnu raspravu 

Zahtjeva za utvrñivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeća postrojenja 
na proizvodnoj lokaciji GAVRILOVIĆ – Prva hrvatska tvornica salame, sušena mesa i 

masti Mate Gavrilovića potomci d.o.o. Petrinja 
 

1. 
           Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je 7. srpnja 2014. godine donijelo Odluku 
KLASA:UP/I-351-03/13-02/52, URBROJ:517-06-2-2-1-14-21 o stavljanju na javnu raspravu 
Zahtjeva za utvrñivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeća postrojenja na 
proizvodnoj lokaciji GAVRILOVIĆ -  Prva hrvatska tvornica salame, sušena mesa i masti Mate 
Gavrilovića potomci d.o.o. Petrinja, investitora: GAVRILOVIĆ – Prva hrvatska tvornica salame, 
sušena mesa i masti Mate Gavrilovića potomci d.o.o. i Gavrilović – Poljoprivreda d.o.o., 
Gavrilovićev trg 1 , Petrinja. 
             Temeljem navedene Odluke objavljuje se ova obavijest o stavljanju na javnu raspravu 
predmetnog Zahtjeva i Tehničko-tehnološko rješenje. 
 

2. 
              Javna rasprava u trajanju od trideset (30) dana će se održati od 28. srpnja do 28. 
kolovoza 2014. godine u Gradu Petrinji. 
 

3. 
              Uvid u Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje se može obaviti svakog radnog dana od 
7,30 do 15,30 sati u prostorijama Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2, Petrinja. 
 

4. 
               Javno izlaganje o Zahtjevu i Tehničko-tehnološkom rješenju će se održati u 
prostorijama Velike vijećnice Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2, Petrinja, dana 19. 
kolovoza 2014. godine s početkom u 10,00 sati. 
 

5. 
              Javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-
moslavačke županije. 
 

6. 
              Na javnoj raspravi (javnom uvidu) će biti izložen Zahtjev za provedbu postupka 



utvrñivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeća postrojenja na proizvodnoj lokaciji 
GAVRILOVIĆ -  Prva hrvatska tvornica salame, sušena mesa i masti Mate Gavrilovića potomci 
d.o.o. Petrinja, tri sažetka Zahtjeva i Tehničko-tehnološko rješenje, knjiga primjedbi, Odluka 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode o upućivanju Zahtjeva na javnu raspravu, te ova Obavijest. 
 

7. 
            Mišljenja, primjedbe i prijedlozi o Zahtjevu s Tehničko-tehnološkim rješenjem se mogu 
upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se 
mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Sisačko-
moslavačka županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Trg bana Josipa Jelačića 6, 44000 
SISAK, s naznakom "Uvjeti zaštite okoliša – postojeća postrojenja na proizvodnoj lokaciji 
GAVRILOVIĆ". 
            Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i 
potpisani neće biti uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 
 

8. 
            Ova Obavijest objaviti će se u Večernjem listu, na oglasnim pločama Sisačko-moslavačke 
županije i Grada Petrinje, te na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije 
(www.smz.hr) i Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).  
 
 
 
 
   
                                                                                                            Pročelnica 
 
 
 
                                                                                               Sandra Mahnik, dr. med. vet. 


