
                

REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode 
Trg bana Josipa Jelačića 6, 44 000 Sisak 
Tel/fax: +385 44 510 068, 540 030, 510 069 
e-mail: zastita-okolisa@smz.hr 
 

KLASA: UP/I-351-03/15-03/02 
URBROJ:2176/01-10-15-2 
Sisak, 27. veljače  2015. godine 
   
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, temeljem članka 
82. stavka 3., članka 160. i 161., vezano uz članak 271. stavak 2. Zakona o zaštiti 
okoliša („Narodne novine” broj 80/13), i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(„Narodne novine” broj 64/08) u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za 
zahvat podizanja višegodišnjeg nasada oraha u Općini Dvor, nositelja zahvata: Zeleni 
orah d.o.o. iz Zagreba, Pantovčak 28, objavljuje  
  

INFORMACIJU 
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš podizanja višegodišnjeg nasada 

oraha na površini od 88 ha u Općini Dvor 
 
 
Tijelo nadležno za provedbu postupka:  
Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Trg bana Josipa Jelačića 6, 
Sisak 
 
Pravni temelj za voñenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su 
odredbe članka 78. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 4., 24. do 27. Uredbe o procjeni utjecaja 
zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14). Naime za zahvate navedene u točki 1.4. krčenje 
šuma u svrhu prenamjene zemljišta površine 10 ha i više, kao i točke 1.2. korištenje neobrañenog ili 
djelomično prirodnog područja za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju površine 10 ha i veće,  Prilog 
III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, provodi se ocjena o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliš, a tijelo koje provodi postupak je nadležno upravno tijelo u županiji. 
 
Nositelj Zahvata: Zaleni orah d.o.o., Pantovčak 28, Zagreb 
 
Lokacija zahvata: Općina Dvor, katastarske čestice broj 379/7 k.o. Unčani, površine 55, 48 ha i 
katastarske čestice broj 285/1, 286/1, 287/1, 288/1, 289/1, 290/1 i dio katastarske čestice broj 10/1  
k.o. Dvor. Lokacija zahvata se nalazi u neposrednoj blizini ekološke mreže, oznake HR2000463 – 
Dolina Une. 
 
Sažeti opis zahvata: Nositelj zahvata planira proizvoditi orahe, podizanjem vošegodišnjeg nasada na 
području Općine Dvor. Čestice na kojima se planira podići nasad oraha su u naravi oranice, pašnjaci i 
voćnjaci, a vlasnik im je Republika Hrvatska koja ih je dala u najam tvrtki Zeleni orah d.o.o. na 
pedesetogodišnji period. 
Zemljište je djelomično zaraslo, pa ga je prije sadnje potrebno očistiti od korova, grmlja i drveća. 
Nakon čišćenja zemljište će se poravnati, izvršit će se organska gnojidba, te priprema za sadnju koj se 
sastoji od rigolanja i izvlačenja brazdi. Nakon toga u proljetnom periodu slijedi sadnja oraha vrste 
Juglans reglia.  
 
Sažeti opis postupka: Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, 
temeljem dostavljenog Elaborata zaštite okoliša provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliš. U postupku ocjene o potrebi procjene zatražiti će se mišljenja tijela i pravnih osoba 



s javnim ovlastima, te će se o namjeravanom zahvatu izvjestiti javnost putem informacije koja će biti 
objavljena na internetskim stranicama Županije. Nakon pribavljanja mišljenja javno-pravnih tijela, biti 
će doneseno rješenje.  
 
Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlasima – sudionici u postupku: 

1) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb 
2) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 

gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb 
3) Sisačko-moslavačka županija – Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno 

gospodarstvo, ovdje 
4) Hrvatske šume, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, Zagreb 
5) Hrvatske šume, Uprava šuma Sisak, Šumarija Dvor, Ante Starčevića 12, Dvor 
6) Hrvatske ceste, Ispostava Sisak, Lañarska 28c, Sisak 
7) Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16, Sisak 
8) Javna ustanova za upravljenje zaštićenim dijelovima prirode, Sisačka bb, Popovača 
9) Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb 
10) Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb 
11) Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb 
12) Općina Dvor, Trg bana J. Jelačića 10, Dvor 

 
Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti: Javnost i zainteresirana javnost može dati 
mišljenje o zahtjevu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu 
Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode, Trg bana Jelačića 6, Sisak, u roku od 30 dana od 
objavljivanja ove Informacije, pozivom na gornju klasu. 
 
Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javosti u predmetnom 
postupku: Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, objaviti će rješenje 
doneseno povodom predmetnog zahtjeva na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije 
(http://www.smz.hr/site/uprod/okoli). 

 
 

Pročelnica 
v.r. Sandra Mahnik, dr. med. vet. 

 
 
 
 


