
                
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša 
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode 
Rimska 28 
44000 Sisak 
Tel: +385 44 540204 
 
KLASA: 351-03/20-01/04 
URBROJ: 2176/01-08/11-21-30 
Sisak, 15. rujna 2021.  
 
Na temelju članka 160. i 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, broj 80/13, 
153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i članka 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti 
i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08), te 
Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na 
okoliš i održivo gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-03/20-08/09, URBROJ: 517-05-
1-1-21-25, od 1. srpnja 2021. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo 
i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije izrađuje 
 

IZVJEŠĆE 
o provedenoj javnoj raspravi 

Studije o utjecaju zahvata na okoliš energane na neopasni otpad i biomasu 
Sisak, CIOS Energy d.o.o. 

 
 

 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na 
okoliš i održivo gospodarenje otpadom, je 1. srpnja 2021. godine donijela Odluku KLASA: 
UP/I-351-03/20-08/09, URBROJ: 517-05-1-1-21-25 o stavljanju na javnu raspravu 
Studije o utjecaju zahvata na okoliš energane na neopasni otpad i biomasu Sisak,  
nositelja zahvata CIOS Energy d.o.o., Božidara Adžije 19, Sisak, izrađivača ovlaštenika 
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, Zagreb. Temeljem navedene Odluke 
Sisačko-moslavačka županija objavila je Obavijest o stavljanju na javnu raspravu 
predmetne Studije. Obavijest je objavljena u Večernjem listu 23. srpnja 2021. godine, te 
na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Sisačko-moslavačke županije i Grada Siska.  

 
 Javna rasprava i javni uvid trajali su od 2. kolovoza do 31. kolovoza 2021. godine. 
Uvid u Studiju i netehnički sažetak mogao se obaviti u vrijeme trajanja javnog uvida, 
svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati, u prostorijama Sisačko-moslavačke županije, 
Rimska 28, Sisak. Studija i netehnički sažetak bili su dostupni i na internetskim 
stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. 
 
 Poseban poziv na javnu raspravu poslan je Gradu Sisku. 
 
 Javno izlaganje Studije održano je 17. kolovoza 2021. godine s početkom u 10,00 
sati putem internetskog servisa Cisco Webex. O javnom izlaganju sačinjen je zapisnik koji 
je, uz popis prisutnih prijavljenih sudionika, priložen ovom Izvješću. 
 
 Knjiga primjedbi bila je dostupna u prostorijama Sisačko-moslavačke županije, 
Rimska 28, Sisak. U knjigu primjedbi upisana je jedna primjedba. Knjiga primjedbi 
priložena je ovom Izvješću. 
 
 U vrijeme trajanja javne rasprave ovaj Upravni odjel zaprimio je primjedbe 



sljedećih osoba: 
 Zijad Mahmutspahić, 
 Boris Boričić, 
 Građanska inicijativa Siščani ne žele biti Smetliščani, 
 Marina Milković, 
 Goran Ovanin, 
 Andreja Španović, 
 Romano Del Vechio 
 Zelena akcija, 
 Ivana Matić. 

 Ovaj Upravni odjel primjedbe je proslijedio izrađivaču studije i nositelju zahvata. 
Preslike primjedbi priložene su ovom Izvješću. 
 Izrađivač studije neće odgovore na primjedbe dostaviti Sisačko-moslavačkoj 
županiji, već izravno Ministarstvu. 
 
 Izvan roka za dostavu primjedbi ovaj Upravni odjel nije primio niti jednu 
primjedbu. 
 
 Uz ovo Izvješće priloženi su i preslika objave u Večernjem listu Obavijesti o 
stavljanju Studije na javnu raspravu, i posebnog poziva Gradu Sisku za sudjelovanje u 
javnoj raspravi. 
 
 
 

PROČELNICA 
 
 
 
 

Blanka Bobetko -Majstorović, 
dipl.ing.biol. 

                         
 
         
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilozi: kao u tekstu. 
 
Dostaviti: 

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na 
okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, 

2. spis. 
 


