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Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka
162. Zakona o zaštiti okoliša (,'Narodne novine", broj 80/13, I53lI3, 78115, l2ll8 i l 1s/l8) i
članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (,,Narodne novine"' broj 64108) objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zazahvat

,rRekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Sisak",
Sisačko-moslavačka županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,
Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
su odredbe članka 78. stavka 7. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24.,25.,26. i27.
Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoliš (,,Narodne novine", broj 61114 i3lI7; u daljnjem
teksfu: Uredba). Naime, zazahvate navedene u točki 9.l. Zahvati urbanog razvoja (sustavi
odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ... i drugo) auvezi s točkom 13. Izmjena zaltvata iz Priloga I.
i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan
utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u
postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, iz Priloga II. Uredbe, Ministarstvo
gospodarstva i odrŽivograzvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okoliš. osim navedenog, člankom 27. stavkom I. Zakona o zaštiti prirode (,'Narodne
novine", broj 80/1 3' l 5/1 8, l4/I9 i l21 ll9) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena
provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti
za područje ekološke mreŽe u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za sustav javne
vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Sisak, Ministarstvo je provelo postupak
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/19-
09/345; URBROJ: 517-03-1-1-20-12 od 9. travnja2020.) da nije potrebno provesti postupak
procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mreŽu te nisu bile
propisane mjere zaštite okoliša ni program praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene se provodi



jer nositelj zahvataplanira zahvat,,Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na području
aglomeracij e Sisak", S isačko-moslavačka Županij a.

Nositelj zahvataje Sisački vodovod d.o.o., obala Ruđera Boškovića l0' Sisak.

Lokacija zahvata je u Sisačko-moslavačkoj županiji na području aglomeracije Sisak na
području grada Siska.

Sažeti opis zahvata
Zahvatom se planira rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe u ulicama Barice Rapić,
Hrvatskog narodnog preporoda, dr. Ive Pedišića, Ivana Cankara, Stipe Kerepa, naseljima
Tomčev put i Caprag, izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odranskoj ulici te izgradnja i
rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u MaŽuranićevoj ulici i ulici Svevlada Persoglije u
Sisku. Ukupna duljina izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda iznosi 593 m, a rekonstruirat će se
ukupno 4.715 m vodoopskrbnih cjevovoda. Pored toga planira se izgradnja sustava javne
odvodnje u ulici Barice Rapić i u MaŽuranićevoj ulici te rekonstrukcija sustava javne odvodnje
u ulici dr. Ive Pedišića, ulici Petra Hektorovića i Trgu Vere Grozaj u Sisku. Ukupna duljina
izgradnje cjevovoda javne odvodnje iznosi 184 m, a rekonstruirat će se 751 m. Na zahvatu
izgradnje odvodnje priključit će se novi potrošači, a otpadna voda će se usmjeravati na uređaj
za pročišćavanje otpadnih voda (UPoV) grada Siska koji ima dovoljan kapacitet (45.000 ES) i
III' stupanj pročišćavanja aktivnim muljem s produŽenom aeracijom, s istovremenim
uklanjanjem dušika anaerobnom denitrifikacijom i taloŽenjem fosfora,a pročišćenu vodu
ispušta u recipijent, rijeku Savu.
Detalji o zahvatu na|aze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u svibnju 2022. godine izradio
ovlaštenik KAINA d. o.o. iz Zagreba obj avlj enom uZ ovll Irrformaciju.

Sažeti opis postupka
Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traŽe se mišljenja tijela i/ili osoba
određenih posebnim propisima ilili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan
utjecaj na područje njihove nadleŽnosti' Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba
određenih posebnim propisima ilili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti'
Ministarstvo gospodarstva i održivog ruzvoja će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li
potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za
ekološku mreŽu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima _ sudionici u postupku:
1. Ministarstvo gospodarstva i odrŽivogruzvoja, Uprava za zaštituprirode
2. Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja, Uprava vodnoga gospođarstva i zaštite mora
3. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu

okoliša i prirode
4. Grad Sisak' Upravni odje| za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Način očitovanja javnosti na informaciju
Javnost i zainteresirana javnost moŽe dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i
odrŽivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije'
pozivom na gornju klasu.
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Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama
(nttps : lmin gor. gov. hr/) rj ešenj e doneseno povodom predmetno g zahtjev a.
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