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Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i 

zaštitu okoliša na temelju članaka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i 

sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN. broj: 64/08) i Odluke Ministarstva 

zaštite okoliša i prirode o upućivanju na javnu raspravu Stručne podloge, Klasa: UP /I-351-03/13-02/127, Urbroj: 

517-06-2-2-1-14-5 od 04. veljače 2014. godine, izdaje 

 

OBAVIJEST 

o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole 

za odlagalište otpada Johovača u Općini Velika Trnovitica 

 

I. 

Javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada Johovača u Općini Velika Trnovitica 

trajati će od 27. 02. do 28. 03. 2014. godine. 

 

II. 

Javnost i zainteresirana javnost može obavljati javni uvid u Stručnu podlogu za ishođenje okolišne dozvole i tri 

sažetka Stručne podloge u općinskoj vijećnici Općine Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a , svaki radni 

dan od 8.00 do 14.00 sati. Sažetak Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole priređen za javni uvid biti će 

objavljen na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr). 

 

III. 

Javno izlaganje o Stručnoj podlozi održati će se 14. 03. 2014. godine u 10.00 sati u općinskoj vijećnici Općine 

Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a. Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost može 

postavljati pitanja o Stručnoj podlozi koju će prezentirati i obrazlagati predstavnici tvrtke Komunalac d.o.o. 

Garešnica i njihov ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o Zagreb, te svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na 

Stručnu podlogu izjaviti usmeno u zapisnik. 

 

IV. 

Javnost i zainteresirana javnost može svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Stručnu podlogu upisati u knjigu 

primjedbi koja je izložena uz Stručnu podlogu i sažetke ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: 

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu: šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i 

zaštitu okoliša, Dr. Ante Starčevića S, 43000 Bjelovar, zaključno s danom završetka javne rasprave (28.03.2014. 

godine). Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u 

obziru pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

V. 

Ova obavijest, pored objave u "Večernjem Listu", objavljuje se na oglasnim pločama i internetskim stranicama 

Bjelovarsko-bilogorske županije i Općine Velika Trnovitica. 

 

 

http://www.mzoip.hr/

