
                
      

 Odsjek za zaštitu prirode i okoliša 
        Križanićeva 11, 47000 Karlovac tel (047) 611-224, fax 611-011 

KLASA: 351-01/14-02/12 
URBROJ: 2133/1-07-03/3-15-06 
Karlovac, 12. lipnja 2015. 
 
Temeljem članka 161. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13), 
članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14) i 
članka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), Karlovačka županija objavljuje 
 

OBAVIJEST  
o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš   

magistralnog plinovoda Bosiljevo – Karlovac DN 700/75 bar, magistralnog 
plinovoda Karlovac – Lučko DN 500/75 bar, magistralnog plinovoda Zabok – 
Lučko DN 700/75 bar i međunarodnog plinovoda Rogatec (SLO) – Zabok DN 

700/75 bar  
 

I. 
 Temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA:UP/I-351-03/14-02/95, 
URBROJ:517-06-2-1-2-15-20 od 20. svibnja 2015. godine (u daljnjem tekstu: Odluka), 
stavljaju se na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš nositelja zahvata Plinacro d.o.o., 
Savska cesta 88a, Zagreb: 
 
- Studija o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Bosiljevo–Karlovac DN 700/75 bar u 

Karlovačkoj županiji, izrađivača: Institut IGH d.d. Zavod za hidrotehniku i ekologiju, 
Zagreb, J. Rakuše 1, s partnerima Dvokut ecro d.o.o.i Oikon d.o.o.; 

- Studija o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Karlovac - Lučko DN 500/75 bar u 
Karlovačkoj županiji, Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu izrađivača Ekonerg d.o.o. 
Zagreb; 

- Studija o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Zabok - Lučko DN 700/75 bar u 
Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj i Krapinsko zagorskoj županiji izrađivača Elektroprojekt d.d. 
Zagreb; 

- Studija o utjecaju na okoliš međunarodnog plinovoda Rogatec (SLO) - Zabok DN 700/75 
bar u Krapinsko zagorskoj županiji izrađivača Elektroprojekt d.d., Zagreb. 
 

II. 
 Javna rasprava i javni uvid u Studije će se održati svakog radnog dana u vremenu od 
8,00 do 15,00 sati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša 
Karlovačke županije na adresi Karlovac, Križanićeva 11/I kat.  
 
Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana, trajati će od 23. lipnja do 22. 
srpnja 2015. godine.  



III. 
 Javno izlaganje će se održati u maloj vijećnici Grada Karlovca na adresi Karlovac, 
Banjavčićeva 9, u utorak 7. srpnja  2015.  godine s početkom u 13 ,00 sati. 
 

IV. 
 Javni uvid i javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, 
građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije. Na mjestu javnog uvida, bit će izložena jedna 
cjelovita Studija i dva sažetaka Studije za sve dionice plinovoda iz točke I., knjiga primjedbi, 
Odluka Ministarstva, te ova Obavijest.  
 

V. 
 Mišljenja i primjedbe na Studije mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti 
postavljena na mjestu javnog uvida, mogu se izreći u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, a 
mogu se dostaviti i pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javnog uvida, zaključno sa 
22. srpnja 2015. godine na adresu: Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno 
uređenje, građenje i zaštitu okoliša,  Križanićeva 11, 47 000 Karlovac.  

                         
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. 
 

VI. 
 Ova Obavijest objavit će se u Večernjem listu, a na oglasnim pločama Karlovačke 
županije, Grada Karlovca, Grada Ozlja te Općina  Bosiljevo, Netretić i Draganić objavit će se 
ova Obavijest i Odluka Ministarstva. 

VII. 
 

Na internetskim stranicama Ministarstva okoliša i prirode objavit će se Obavijest i 
cjelovite Studije utjecaja na okoliš iz točke I. ove obavijesti, a na internetskom stranicama 
Karlovačke županije objavit će se ova Obavijest, Odluka Ministarstva i sažetak Studija 
utjecaja na okoliš. 
 
 
 
 
 


