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Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 162. stavak 1. i članka 166. stavka 2. 
Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) te u skladu s odredbama 
članka 13., Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i članka 16. stavka 2. Uredbe o okolišnoj 
dozvoli(„Narodne novine“ broj 8/14) u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće 
postrojenje za proizvodnju metil estera biljnog ulja – biodizela, tvrtke Biodizel Vukovar d.o.o., 
Težačka međa 2., Vukovar objavljuje:  

 

OBAVIJEST  

         o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće 
postrojenje za proizvodnju metil estera biljnog ulja – biodizela Biodizel Vukovar d.o.o. iz 

Vukovara 
 

I. 

Javna rasprava u trajanju od 30 dana provoditi će se od 27. siječnja 2017. do 27. veljače 
2017. godine 

II.  

Stručna podloga i tri Sažetka Stručne podloge biti će na javnom uvidu u prostorijama 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i 
prirode, Vukovarsko-srijemske županije na adresi Županijska 11, u Vukovaru u periodu od 
27. siječnja 2017. godine do 27. veljače 2017. godine svakog radnog dana u vremenu od 09 
sati do 14 sati. Studija će biti objavljena i na internetskim stranicama Vukovarsko srijemske 
županije (www.vusz.hr.), a Sažetak Stručne podloge biti će objavljen za vrijeme trajanja javne 
rasprave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr). 
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http://www.vusz.hr/
http://www.mzoip.hr/


III. 

Javno izlaganje održat će se 16. veljače 2017. godine u 12,00 sati u Velikoj vijećnici 
Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, 32000 Vukovar. Na javnom izlaganju bit će 
nazočni predstavnici operatera i izrađivača Stručne podloge koji će neposredno davati 
odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i 
zainteresirana javnost. 
 

   IV. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave, pisane prijedloge, mišljenja i primjedbe, javnost i 
zainteresirana javnost može upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena uz cjelovitu 
Stručnu podlogu kao i sažetke Stručne podloge ili mogu dostaviti pismenim putem u Upravni 
odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek 
za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 9, Vukovar zaključno sa datumom 27. veljače 2017. 
godine. 

 

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani 
neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. O ishodu postupka javnost i 
zainteresirana javnost biti će obaviještena objavom Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije na svojim službenim stranicama 
(www.vusz.hr). 

 

 
                           Upravni odjel za prostorno uređenje 

                                             gradnju i zaštitu okoliša 
                   Odsjek za zaštitu okoliša i prirode 
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