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 Temeljem članka 161. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 
80/13), članka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08), te Odluke Ministarstva zaštite 
okoliša i prirode KLASA:UP/I-351-03/14-02/120, URBROJ:517-06-2-1-2-14-13 od 17. prosinca 
2014. godine, Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, donosi 
 
 

O B A V I J E S T  
 

o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš podzemnog skladišta 
plina Okoli s izgradnjom novih radnih bušotina Ok-62 i Ok-63, rekonstrukcijom 
kompresorske stanice i izgradnjom sustava za zbrinjavanja slojne vode, Općina 

Velika Ludina, Sisačko-moslavačka županija 
 
 

1. 
 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je Odluku KLASA:UP/I-351-03/14-
02/120, URBROJ:517-06-2-1-2-14-13 od 17. prosinca 2014. godine (dalje u tekstu: Odluka), 
o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš podzemnog skladišta plina Okoli s 
izgradnjom novih radnih bušotina Ok-62 i Ok-63, rekonstrukcijom kompresorske stanice i 
izgradnjom sustava za zbrinjavanja slojne vode, Općina Velika Ludina, Sisačko-moslavačka 
županija (dalje u tekstu: Studija), nositelja zahvata: Podzemno skladište plina d.o.o. iz 
Zagreba, Veslačka ulica 2-4, izrađivača: ECOINA d.o.o., SR Njemačke 10, Zagreb. 
 Temeljem navedene Odluke donosi se ova obavijest o stavljanju na javnu raspravu 
predmetne Studije.  
 

2. 
 Javna rasprava u trajanju od trideset (30) dana će se održati od 15. siječnja do 15. 
veljače 2015. godine.  

Javni uvid u Studiju će biti omogućen javnosti svakog radnog dana u vremenu od 
8,00 do 15,00 sati u službenim prostorijama Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika 
Ludina. 
  

3. 
 Javno izlaganje Studije će se održati u Općini Velika Ludina, prostor vijećnice, Sv. 
Mihaela 37, Velika Ludina, dana 29. siječnja 2015. godine s početkom u 11,00 sati. 
 

4. 
 Javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-
moslavačke županije. 
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5. 
 Na javnom uvidu u službenim prostorijama Općine Velika Ludina će biti izložena jedna 
cjelovita Studija i tri ne-tehnička sažetka Studije, knjiga primjedbi i ova Obavijest, a cjelovita 
Studija će s danom početka javne rasprave biti dostupna javnosti i zainteresiranoj javnosti na 
internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode www.mzoip.hr. 
 

6. 
 Mišljenja i primjedbe na Studiju mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti 
postavljena na mjestu održavanja javnog uvida, mogu se izreći u zapisnik na javnom 
izlaganju ili dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave, na 
adresu: Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Trg bana 
Josipa Jelačića 6, 44000 Sisak, s naznakom "Za studiju – skladište plina Okoli". 

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani 
neće biti uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 
 

7. 
 Ova Obavijest će se objaviti u Večernjem listu, na oglasnim pločama Sisačko-
moslavačke županije i Općine Velika Ludina, te na internetskim stranicama Ministarstva 
zaštite okoliša i prirode i Sisačko-moslavačke županije. 
 
 
 
 

PROČELNICA 
 
 

Sandra Mahnik, dr.med.vet. 
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