
Bjelovarsko-bilogorska županija - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno 
ribarstvo, lovstvo, zaštitu okoliša i Požeško-slavonska županija – Upravni odjel za 
gospodarstvo i graditeljstvo, na temelju članka 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.br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I-
351-03/14-02/73, Urbroj: 517-06-2-1-2-14-9 od 30. srpnja. 2014. godine,  o b j a v l j u j e  
 

 OBAVIJEST O PRODUŽENJU TRAJANJA JAVNE RASPRAVE 
                              u postupku procjene utjecaja na okoliš 

zahvata –Magistralni plinovod Omanovac - Daruvar DN 150/50 bar 
 

I. 
Produžuje se trajanje javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš zahvata – Magistralni 
plinovod Omanovac - Daruvar DN 150/50 bar,  od 18. kolovoza do 03. listopada 2014. 
godine. 
 

II. 
Javnost i zainteresirana javnost može obavljati javni uvid u jedan primjerak cjelovite Studije i 
tri sažetka Studije svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati,  na području: 
 

1. Bjelovarsko-bilogorske županije  
- u Gradu Daruvaru – Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno planiranje 

i komunalnu djelatnost, Trg kralja Tomislava 14, Daruvar; 
- u Općini Sirač, općinska vijećnica, Stjepana Radića 120/1, Sirač. 

 
2. Požeško-slavonske županije 

-  u Gradu Pakracu – prostor gradske uprave, Trg J.B.Jelačića 18, Pakrac. 
 

Cjelovita Studija sa svim prilozima, biti će objavljena na internetskim stranicama Ministarstva 
zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr). 
 

III. 
Javno izlaganje Studije održati će se u velikoj vijećnici Grada Daruvara, Trg kralja 
Tomislava 14, dana 09. rujna 2014. godine s početkom u 10,00 sati.  Tijekom javnog 
izlaganja javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o planiranom zahvatu na 
koja će se očitovati izrađivač Studije, projektant i nositelj zahvata, te svoja mišljenja, 
primjedbe i prijedloge na Studiju izjaviti usmeno u zapisnik. 
 

IV. 
Javnost i zainteresirana javnost s područja Grada Daruvara i Općine Sirač mogu svoja 
mišljenja, primjedbe i prijedloge na Studiju upisati u knjigu primjedbi koja je izložena uz 
Studiju i Sažetak studije ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Bjelovarsko-bilogorska 
županija - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo, 
zaštitu okoliša , Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, a mišljenja, primjedbe i prijedloge 
javnosti i zainteresirane javnosti s područja Grada Pakraca pored upisa u knjigu primjedbi 
mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Požeško-slavonska županija - Upravni odjel za 
gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, 34000 Požega, zaključno s danom završetka 
javne rasprave.  
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani 
neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.  



   

 
V. 

Ova obavijest pored objave u “Večernjem listu” , objavljuje se na oglasnim pločama i 
internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske i Požeško-slavonske županije, gradova 
Daruvara i Pakraca i općine  Sirač.  
 
 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA      BJELOVARSKO-BILOGO RSKA ŽUPANIJA 
     Upravni odjel za gospodarstvo i          Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo,  
                 graditeljstvo                                                  slatkovodno ribarstvo, lovstvo i 
                                                                                                   zaštitu okoliša                                              
              
KLASA: 351-01/14-01/99 
URBROJ: 2177/1-06-06/12-14-4 
Požega, 01.09.2014. 


