
 
 
 
 
 

KLASA: 351-03/14-01/14 
URBROJ: 2103/1-07-14-2 
Bjelovar, 29. 04. 2014. 
                                                                 
Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, 
lovstvo i zaštitu okoliša na temelju članaka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN. broj: 
64/08)  i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I-351-03/13-02/56, Urbroj: 517-06-
2-2-1-14-13 od 22. 04. 2014. godine o upućivanju na javnu raspravu Zahtjeva i Tehničko-tehnološkog 
rješenja za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša tvrtke FINAG d.d. Industrija građevnog 
materijala, Garešnica, i z d a j e 
 

O B A V I J E S T 
o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša 

postojećeg postrojenja tvrtke FINAG d.d. Industrija građevnog materijala Garešnica 
 

I. 
Javna rasprava  u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja 
tvrtke Finag d.d. Industrija građevnog materijala, Garešnica, trajati će od 14. 05.  do 12. 06. 2014. 
godine. 

II. 
Javnost i zainteresirana javnost može obavljati javni uvid u Zahtjev za  utvrđivanje objedinjenih 
uvjeta zaštite okoliša s Tehničko-tehnološkim rješenjem i sažetak Zahtjeva postojećeg 
postrojenja Finag d.d. u uredskom prostoru Upravnog odjela za gospodarstvo (I. kat) Grada 
Garešnice, svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati. Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje, biti će 
objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr). 
  

III. 
Javno izlaganje o Zahtjevu i Tehničko-tehnološkom rješenju održati će se 30. 05. 2014. godine u 
10.00 sati u gradskoj vijećnici Grada Garešnice, V. Nazora 22. Tijekom javnog izlaganja javnost i 
zainteresirana javnost može postavljati pitanja o Zahtjevu i Tehničko-tehnološkom rješenju koje će 
prezentirati i obrazlagati predstavnici ovlaštenika – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
Zagreb i nositelja zahvata Finag d.d. Garešnica, te svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Zahtjev i 
Tehničko-tehnološko rješenje izjaviti usmeno u zapisnik. 
 

IV. 
Javnost i zainteresirana javnost može svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Zahtjev i Tehničko-
tehnološko rješenje upisati u knjigu primjedbi koja je izložena uz Zahtjev i Tehničko-tehnološko 
rješenje ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za 
poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Dr. Ante Starčevića 8, 
43000 Bjelovar, zaključno s danom završetka javne rasprave (12.06.2014. godine). Mišljenja, 
primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u 
pripremi izvješća o javnoj raspravi.  

V. 
Ova obavijest pored objave u "Večernjem listu", objavljuje se na oglasnim pločama i internetskim 
stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Garešnice. 
 
 

            v.d. PROČELNIK 
    Marijan Mikulandi, dipl. ing. 
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