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Predmet: Preuzimanje bivše VSK Čerkezovac na uporabu 

- dostavlja se, na znanje 

 

 

Poštovani, 

dana 31. ožujka 2020. godine objavili smo priopćenje za javnost vezano uz preuzimanje na uporabu 

lokacije bivšeg vojnog skladišta „Čerkezovac“ u Općini Dvor. S obzirom na novonastale okolnosti oko 

pandemije korona virusa i ograničene mogućnosti poslovanja u trenutnim uvjetima, nismo u 

mogućnosti održati sastanak na ovu temu, te Vas ovim putem izvještavamo o daljnjem tijeku 

projekta. 

Lokacija je predana Fondu od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike na uporabu s ciljem 

provođenja niza istražnih radova, geoloških istraživanja, određivanja nultog radiološkog stanja, te 

sigurnosnih analiza, a sve u svrhu dobivanja podloga za izradu studije utjecaja na okoliš. Studija 

utjecaja na okoliš provodi se u svrhu dokazivanja da zahvat neće imati štetnog utjecaja na okoliš i 

ljude. Ukoliko postupak utjecaja na okoliš potvrdi da lokacija neće imati štetan utjecaj na okoliš, 

uslijedit će postupak ishođenja lokacijske i građevinske dozvole. 

Sam postupak izrade studije utjecaja na okoliš uključuje kontinuiranu suradnju s lokalnom i općom 

javnošću, kao i prekograničnim sudionicima. Svjesni smo činjenice da se kroz medije prenosi niz 

dezinformacija i lažnih vijesti, stoga Vas pozivamo da nam se obratite za odgovore na sva Vaša 

pitanja i dileme vezano uz provedbu projekta zbrinjavanja radioaktivnog otpada i izrade studije 

utjecaja na okoliš.  

Također, još jednom želim iskazati žaljenje što su vijećnici na 22. sjednici Općinskog vijeća održanoj u 

Dvoru 21. listopada 2019. godine odbili prisustvovati predstavljanju predstojećih aktivnosti u svezi 
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zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac, te su iskazali jasan stav da ne žele 

sudjelovati u daljnjim aktivnostima i eventualnim sastancima. 

S poštovanjem, 

direktor Fonda 
Hrvoje Prpić, dr. med., MBA 

                      

Dostaviti: 
- naslovu, 
- Ured direktora,  
- pismohrana. 


