
Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu 
okoliša, na temelju članaka 160. i 161. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 
80/13, 153/13 i 78/15), članka 16., stavka 1., 3., i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. 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 
351-03/14-02/100, Urbroj: 517-06-2-2-1-16-10, od 20. travnja 2016. godine), objavljuje 
početak 
 

JAVNE RASPRAVE 
za Stručnu podlogu za ishođenje okolišne dozvole za 

postojeće  postrojenje Farma Jozić uzgoj peradi iz Slavonskog Kobaša, 
Općina Oriovac, Brodsko-posavska županija 

 
I - Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za postojeće  postrojenje Farma Jozić 
uzgoj peradi, Orljavska bb, 35 255 Slavonski Kobaš, Općina Oriovac, Brodsko-posavska 
županija, k.o. Slavonski Kobaš, kčbr. 1263/1 i 1263/2 (u daljnjem tekstu: Stručna podloga), 
operatera Farma Jozić uzgoj peradi, vlasnik Mara Jozić iz Slavonskog Kobaša,  upućuje se 
na javnu raspravu u trajanju od trideset dana, koju će koordinirati  i  provesti  Upravni odjel 
za komunalno gospodarstvo i zaštitu  okoliša Brodsko-posavske  županije. 
II - Javna rasprava i javni uvid u Stručnu podlogu provodi se od 19. svibnja do 20. lipnja 
2016. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Stručne podloge može se izvršiti za 
vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u prostorijama 
Općine Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1, Oriovac. Na javnom uvidu javnost će imati uvid 
u Stručnu podlogu i tri sažetka Stručne podloge. Sažetak Stručne podloge bit će danom 
početka javne rasprave, dostupan javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim 
stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).  
III - Javno izlaganje o Stručnoj podlozi održat će se dana 19. svibnja (četvrtak) 2016. 
godine, s početkom u 11,00 sati, u prostorima Općine Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1, 
Oriovac. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici operatera i izrađivača Stručne 
podloge, te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane 
nazočne javnosti i zainteresirane javnosti. 
IV - Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Stručnu podlogu mogu se upisati se u knjigu primjedbi 
izloženu uz Stručnu podlogu ili slati poštom na adresu: Upravni odjel za komunalno 
gospodarstvo  i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV. br. 1, 
Slavonski Brod, sa naznakom „Okolišna dozvola-Farma Jozić“, zaključno sa zadnjim danom 
javne rasprave.  
Prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani i potpisani, 
neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.  
V - Ova će obavijest biti objavljena u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama u Županiji i 
Općini, te službenim internet stranicama Županije, najkasnije 8 dana prije početka javnog 
uvida. 
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BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
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Slavonski Brod, 9. svibnja 2016. godine 
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