
 
 
 

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode temeljem članka 160. 
i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13.), članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 
64/08.) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 15. rujna 2014. godine KLASA: UP/I 351-03/14-02/54, 
URBROJ: 517-06-2-2-1-14-4, daje 
 
 

O B A V I J E S T 
 

o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada „Lončarica“,  
Grad Osijek  

                                   
I. 

Javna rasprava  u trajanju od 30 dana provodit će se od 14. listopada 2014. godine do 12. studenoga 2014. 
godine. 
 

II. 
Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada „Lončarica“, Grad Osijek i tri sažetka 
Stručne podloge biti će na javnom uvidu u prostorijama Grada Osijek, Upravni odjel za urbanizam i 
graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu, Odsjek za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (soba br. 76), Kuhačeva 9, Osijek svaki radni dan u vremenu od 9.00 do 
14.00 sati. 
Sažetak Stručne podloge biti će objavljen za vrijeme trajanja javne rasprave na internetskim stranicama 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr). 
 

III. 
Javno izlaganje održat će se 27. listopada 2014. godine u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Osijek, Kuhačeva 
9, Osijek. 
Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o planiranom zahvatu na koja 
će odgovarati izrađivač Stručne podloge i predstavnici nositelja zahvata. Primjedbe i prijedlozi mogu se dati i 
usmeno na zapisnik. 
 

IV. 
Pisane primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se do 13. studenoga 2014. godine na adresu Grada Osijek, 
Kuhačeva 9, Osijek. 
Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi 
izvješća o javnoj raspravi. 
 

V. 
Ova obavijest biti će objavljena u dnevnom tisku „Glas Slavonije“, na objavnim pločama Grada Osijeka i  
Osječko-baranjske županije te na internetskim stranicama Županije. 
 
 

                                                             OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno planiranje, 

zaštitu okoliša i prirode 
 

 
 
 
KLASA: 351-03/14-06/17 
URBROJ: 2158/1-01-14/07-14-2 
Osijek, 30. rujna 2014. godine                                                                                            

 


