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REPUBLIKA  HRVATSKA 
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA 

                    I ENERGETIKE 
      10000 Zagreb,  Radnička cesta 80 

      Tel: 01/ 3717 111    fax: 01/ 3717 149 

 

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i 

održivo gospodarenje otpadom 

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i 

industrijsko onečišćenje 

 

KLASA: UP/I 351-03/18-02/06 

UR.BROJ: 517-06-2-2-1-18-5 

Zagreb, ---- travnja 2018. 

   

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 97. stavka 1. i članka 110. stavka 2. 

Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18 – u daljnjem 

tekstu: Zakon) i članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18- u 

daljnjem tekstu: Uredba), po zahtjevu operatera Zagrebačka pivovara d.o.o., Ilica 224, u 

postupku izmjene i/ili dopune uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje Zagrebačka 

pivovara iz Zagreba,donosi  
 

 

 

RJEŠENJE  

O IZMJENI  I  DOPUNI  UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE 

  - N A C R T - 

  

 

I.       Uvjeti iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće 

postrojenje Zagrebačka pivovara d.o.o., KLASA: UP/I 351-03/12-02/26, 

URBROJ: 517-06-2-2-1-14-50 od 6. lipnja 2014. godine, Rješenja o izmjeni i 

dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I 351-03/15-02/113, URBROJ: 517-06-2-

2-1-16-8 od 14. siječnja 2016. godine, Rješenja o ispravku očite pogreške u 

Rješenju, KLASA: UP/I 351-03/15-02/113, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-10 od 8. 

veljače 2016. godine i Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole, KLASA: 

UP/I 351-03/17-02/11, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-11 od 7. rujna 2017. godine, 

operatera Zagrebačka pivovara d.o.o. iz Zagreba mijenjaju se i dopunjuju 

navedenim u točkama II. Izreke ovog rješenja. 

 

II.1.    U rješenju, KLASA: UP/I 351-03/12-02/26, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-50 od 6. 

lipnja 2014. godine, Knjiga uvjeta, 1. Uvjeti okoliša, 1.7. Sustav praćenja 

(monitoring), uvjeti pod točkama 1.7.16. i 1.7.17. ukidaju se. 
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II.2.    U rješenju, KLASA: UP/I 351-03/12-02/26, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-50 od 6. 

lipnja 2014. godine, Knjiga uvjeta, 2. Granične vrijednosti emisija, 2.2. 

Emisije u vode, u tablici pod točkom 2.2.1.(a), na ispustu K1(okno 1) GVE za 

parametre: taložive tvari i klor ukupni rješavaju se, a za parametre BPK5 i 

KPKCr  rješava se upisivanjem novih vrijednosti GVE kako slijedi: 

 

 

Ispust Mjesto emisije Emisija Granična vrijednost 

  taložive tvari 10,00 mg/l 

K1 Kontrolno mjerno  ukupni klor 1 mg/l 

 (K1) BPK5 3000 mgO2/l 

  KPKCr 5700 mgO2/l 

 

 

      II.2.1. U rješenju KLASA: UP/I 351-03/12-02/26, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-50 od 6. 

lipnja 2014. godine, Knjiga uvjeta, 2. Granične vrijednosti emisija, 2.2. 

Emisije u vode, u tablici pod točkom 2.2.1.(a), Napomena: Granične 

vrijednosti za BPK5 i KPKCr  ne određuju se do rješavanja prema točki 2.2.1.(c) 

ukida se. 

 

II.3.    U rješenju, KLASA: UP/I 351-03/12-02/26, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-50 od 6. 

lipnja 2014. godine, Knjiga uvjeta, 2. Granične vrijednosti emisija, 2.2. 

Emisije u vode, uvjeti pod točkama 2.2.1. (b) i 2.2.1. (c) ukidaju se. 

 

II.4.    U rješenju, KLASA: UP/I 351-03/12-02/26, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-50 od 6. 

lipnja 2014. godine, Knjiga uvjeta, 6. Obveze čuvanja podataka i održavanja 

informacijskog sustava, mijenjaju se i spajaju točke 6.3. i 6.4. te se rješava: 

 

 6.3. Podatke o količini ispuštene otpadne vode i podatke o obavljenom 

ispitivanju otpadnih voda moraju se dostavljati Hrvatskim vodama, VGO za 

gornju Savu, Službi zaštite voda na propisanim obrascima u nepromijenjenoj 

formi u pisanom i elektroničkom obliku (ovjereno i potpisano od strane 

odgovorne osobe) putem elektroničke pošte (email: ocevidnik.pgve@voda.hr):  

 o polugodišnjoj količini (dva puta godišnje) ispuštene otpadne vode, na 

očevidniku propisanom Pravilnikom o GVE otpadnih voda (Prilog 1A, 

obrazac A1). Digitalne verzije obrazaca iz priloga 1A dostupne su na 

službenoj web stranici Hrvatskih voda(www.voda.hr), 

 o izmjerenoj protoci i ispitivanju sastava otpadnih voda obavljenih 

putem ovlaštenog laboratorija na očevidniku ispitivanja kompozitnih 

uzoraka (Prilog 1A, obrazac B2) i dostaviti u roku od mjesec dana od 

obavljenog uzorkovanja. Rezultate ispitivanja sastava otpadnih voda i 

popunjene očevidnike potrebno je dostaviti i vodopravnoj inspekciji.  
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III.     Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite 

okoliša i energetike. 

IV.     Ovo rješenje dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu radi upisa u 

Očevidnik okolišnih dozvola. 

 

 

                                       Obrazloženje 

  

 

Operater, postojećeg postrojenja za proizvodnju piva, Zagrebačka pivovara d.o.o., Ilica 224, 

iz Zagreba podnio je 1. veljače 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u 

daljem tekstu Ministarstvo) Zahtjev za izmjenom i dopunom uvjeta Rješenja o objedinjenim 

uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I 351-03/12-02/26, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-50 od 6. 

lipnja 2014., Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I 351-03/15-02/113, 

URBROJ: 517-06-2-2-1-16-8 od 14. siječnja 2016. godine, Rješenja o ispravku očite 

pogreške u Rješenju, KLASA: UP/I 351-03/15-02/113, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-10 od 8. 

veljače 2016. godine i Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I 351-

03/17-02/11, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-11 od 7. rujna 2017. godine u poglavlju 1.7. Sustav 

praćenja, gdje je točkama 1.7.16. i 1.7.17. propisana obveza izrade i dostave godišnje analize 

utjecaja ispuštanja otpadnih voda iz postrojenja (emisije BPK5 i KPKcr) na rad Centralnog 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Hrvatskim vodama putem Ministarstva zaštite okoliša 

i energetike. 

Slijedom toga u Rješenju su propisane granične vrijednosti emisije otpadnih voda za 

parametre BPK5 i KPKcr u točkama 2.2.1. (b) i 2.2.1 (c) do donošenja Odluke o odvodnji 

otpadnih voda Grada Zagreba. Budući da je operater dobio suglasnost za ispuštanje otpadnih 

voda viših graničnih vrijednosti, na osnovu donesene Odluke o odvodnji otpadnih voda od 20. 

prosinca 2016. godine, obveza izrade i dostave godišnje analize utjecaja ispuštanja otpadnih 

voda iz postrojenja (BPK5 i KPKcr) na rad Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

Hrvatskim vodama time prestaje te se uvjeti iz Rješenje pod točkama 1.7.16., 1.7.17., 2.2.1. 

(b) i 2.2.1 (c) brišu, a u točki 2.2.1. (a) u tablici se mijenjaju GV za parametre taložive tvari i 

ukupni klor i dopunjavaju GV za parametre BPK5 i KPKcr .  

Ministarstvo je informacijom, KLASA: UP/I 351-03/18-02/06, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-2 

od 6. veljače 2018. godine obavijestilo javnost o namjeravanoj izmjeni uvjeta okolišne 

dozvole. 

Uvidom u dostavljeni Zahtjev Ministarstvo nalazi da se od sastavnica okoliša mijenjaju uvjeti 

vezani za praćenje emisija u vode te je u skladu s odredbama članka 110. stavka 3. Zakona o 

zaštiti okoliša i članka 22. stavka 2. Uredbe, Zahtjev uputilo Upravi vodnoga gospodarstva i 

zaštitu mora ovog Ministarstva, koje je zatražilo mišljenje od Hrvatskih voda, 

Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za 

gornju Savu se očitovao dopisom, KLASA: UP/I 351-03/18-02/06; URBROJ: 374-18-4 od 

16. ožujka 2018. godine i prihvatio predložene uvjete emisija u vode iz Zahtjeva i ishođene 

suglasnosti za ispuštanje otpadnih voda od 4. listopada 2017. godine. 

 

U skladu s odredbama članka 16. stavka 8. Uredbe, Odlukom Ministarstva, nacrt rješenja o 

dopuni okolišne dozvole upućen je na uvid javnosti u trajanju od 30 dana. Na nacrt rješenja 

nije/je – bilo primjedbi. 



4 

 

 

Na primjedbe javnosti odgovara se sljedeće:___________  

 

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.  

 

UPUTA O PRAVNOM  LIJEKU: 

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se 

može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, 

Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje 

navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje 

poštom, odnosno dostavlja elektronički. 

 

Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu 

propisanom Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16).  

          

  VIŠA STRUČNA SAVJETNICA 

          Samira Harčević, dipl.ing.tek.teh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Zagrebačka pivovara d.o.o., Ilica 224, 10000 Zagreb 

2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje 

3. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, ovdje 

4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje  

 

 

 


