
                

REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode 
Trg bana Josipa Jelačića 6, 44 000 Sisak 
tel/fax: 044 510 068, 540 030 / 510 069 
e-mail: zastita-okolisa@smz.hr 
 

KLASA: 351-02/14-06/07 
URBROJ:2176/01-10-14-7 
Sisak, 04. travanj 2014. godine 
 
Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka  31. stavak 3. 
i članka 247. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13), članka 23. Pravilnika o ocjeni 
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine" broj 118/09), Rješenja 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA:UP/I-612-07/13-60/49, URBROJ:517-07-1-1-2-13-5 od 19. 
studenog 2013. godine, u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata 
„Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima rijeke Une“, nositelja zahvata: 
Hrvatske vode, VGO za vodno područje sliva Save, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija grada Vukovara 
220, donosi 

 
ODLUKU  

o upućivanju na javnu raspravu  
Zahtjeva i Studije za provedbu postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu 
zahvata „Uklanjenje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima rijeke Une“ 
 

1. 
Zahtjev za provedbu postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Uklanjenje 
viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima rijeke Une“, nositelja zahvata: Hrvatske 
vode, VGO za vodno područje sliva Save, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija grada Vukovara 220, i 
Studija glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu uklanjanja viška riječnog nanosa u svrhu 
održavanja vodnog režima rijeke Une, izrañivača: Dvokut Ecro d.o.o. iz Zagreba, Trnjanska 37 (dalje u 
tekstu: Zahtjev i Studija) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od trideset (30) dana u Općinama 
Jasenovac i Dvor. 
 

2. 
Za vrijeme javne rasprave javnosti će biti omogućen uvid u Zahtjev i Studiju, koji će uz ovu Odluku i 
Knjigu primjedbi, biti izloženi od 18. travnja do 19. svibnja 2014. godine, svakog radnog dana od 
8,00 do 15,00 sati u prostorijama: 

- Općine Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19, Jasenovac  
- Općine Dvor (soba broj 16), Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor. 

 
3. 

Javno izlaganje o Zahtjevu i Studiji će se održati 9. svibnja 2014. godine s početkom u 10,00 
sati u vijećnici Općine Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19, Jasenovac. Na javnom izlaganju će biti 
prisutni predstavnici nositelja zahvata i izrañivača Studije, te će neposredno davati odgovore i 
raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost. 
 

4. 
Javnu raspravu provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije u 
suradnji s Općinama Jasenovac i Dvor. 
 

5. 
Mišljenja i primjedbe na Zahtjev i Studiju mogu se upisati u Knjige primjedbi koje će biti postavljene 
na mjestima održavanja javnog uvida, mogu se izreći u zapisnik na javnom izlaganju ili dostaviti 
pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javnog uvida, na adresu: Sisačko-moslavačka županija, 



Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Trg bana Josipa Jelačića 6, 44000 Sisak, s naznakom 
"Glavna ocjena – Una". 
Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani neće biti uzeti u 
obzir u pripremi izvješća s javne rasprave. 
 

6. 
O ishodu postupka glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnost i zainteresirana 
javnost će biti informirana objavom Rješenja donesenog u postupku glavne ocjene na internetskim 
stranicama Sisačko-moslavačke županije: www.smz.hr. 

 
7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Večernjem listu, na oglasnim 
pločama Sisačko-moslavačke županije i Općina Jasenovac i Dvor, te na internetskim stranicama 
Sisačko-moslavačke županije osam dana prije početka javne rasprave. 
 
 
 
 

pročelnica 
 
 

Sandra Mahnik, dr.med.vet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


