
 
 

        REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
                      ŽUPAN 
S. i A. Radi ća 36, 44 000 Sisak 

KLASA: 350-02/16-03/1 
URBROJ : 2176/01-02-16-6 
Sisak, 20.05.2016. godine 

Temeljem članka 7. Zakona o rudarstvu („Narodne novine“ broj 56/13 i 14/14), članka 16. 
stavka 3. Pravilnika o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija („Narodne novine“ 
broj 142/13) i članka 44. Statuta Sisačko- moslavačke županije (“Službeni glasnik Sisačko - 
moslavačke županije” broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) Župan Sisačko - moslavačke  županije, 
dana 20. svibnja 2016. godine, donio je 

 

O D L U K U  
o javnom predstavljanju  

„Rudarsko-geološke studije Sisa čko- moslava čke županije“  
  
 

I. 

Donosi se odluka o javnom predstavljanju i javnom uvidu „Rudarsko-geološke studije 
Sisačko – moslavačke županije“ (dalje u tekstu: Studija) koju je izradio Hrvatski geološki 
institut iz Zagreba, Sachsova 2.  
 

II. 

Javni uvid u Studiju održat će se u periodu od  15. lipnja do 15. srpnja 2016. godine. 
Za vrijeme trajanja javnog uvida,  Studija će biti izložena u prostorijama Upravnog odjela za 
prostorno ureñenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko - moslavačke županije, u Sisku, 
Rimska 28 ( drugi kat), svaki radni dan od 8 do 15 sati, bit će dostupna i na web stranici 
Sisačko - moslavačke županije: www.smz.hr. 

 
III. 

Javno predstavljanje Studije, za sve zainteresirane, održat će se u prostorijama Hrvatske 
gospodarske komore, Županijske komore u Sisku, S.S. Kranjčevića 16, dana 28. lipnja 
2016.godine s početkom u 10 sati. 
 

IV. 

Poziv za sudjelovanje u javnom predstavljanju uputiti će se javnopravnim tijelima sukladno 
članku 16. stavku 4. Pravilnika o sadržaju i načinu izrade rudarsko – geoloških studija 
(„Narodne novine“, broj 142/2013.) u cilju pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na istu. 
 

V. 

U javnom predstavljanju Studije i uvidu sudionici sudjeluju na sljedeći način:  
- uvidom u Studiju, 
- postavljanjem pitanja tijekom javnog predstavljanja Studije, 
- davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi u zapisnik tijekom javnog predstavljanja 

Studije, 



- upućivanjem pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na adresu: Sisačko-moslavačka 
županija, Upravni odjel za prostorno ureñenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, S. i A. 
Radića 36, s naznakom „za Rudarsko- geološku studiju“.  

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Studiju  mogu se podnositi do 15. srpnja 2016. godine. 
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnom predstavljanju Studije. 

 
VI. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web 
stranicama Sisačko-moslavačke županije, te u Večernjem listu. 

 
 
 

                                    ŽUPAN 

                                                 Ivo Žinić, dipl. ing. arh. 

 


