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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 

KLASA: UP/I 351-03/18-02/42 

URBROJ: 517-06-2-2-1-18- 

Zagreb, ---- lipanj 2018. 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 97. stavka 1. Zakona o zaštiti 

okoliša („Narodne novine”, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), a u 

vezi članka 110. stavka 3. Zakona, članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, 

broj 8/14 i 5/18 - u daljnjem tekstu: Uredba) te članka 130. stavka 1. Zakona o općem 

upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), po zahtjevu operatera, Koka d.d., 

Biškupečka ulica 58, Varaždin, u postupku izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole za 

postojeće postrojenje, Industrija mesa Koka d.d. u Varaždinu, Biškupečka ulica 58, donosi  
 

RJEŠENJE  

O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE 

 - N A C R T - 

 

I.      Uvjeti iz izreke II. rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje 

Industrija mesa Koka d.d. u Varaždinu, KLASA: UP/I 351-03/12-02/185, 

URBROJ: 517-06-2-2-1-15-35 od 23. siječnja 2015. godine mijenjaju se u točki 

II. izreke ovog rješenja kako slijedi: 

 

II.1.  U rješenju, UP/I 351-03/12-02/185, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-35 od 23. siječnja 

2015. godine, Knjiga uvjeta, točka 1.3. Tehnike kontrole i prevencije 

onečišćenja, 1.3.7. Ispuštanje i obrada otpadnih voda: 

-  U uvjetu 1.3.7.6. ukida se rok „do 31.12.2017.“ te se rješava određivanjem 

novog roka koji glasi: „do 23.01.2020.“ 

- u odredbi uvjeta 1.3.7.6. ukida se opravdanje uvjeta u zagradi. 

 

II.2.  U rješenju, UP/I 351-03/12-02/185, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-35 od 23. siječnja 

2015. godine, Knjiga uvjeta, točka 4. Program poboljšanja: 

-  U uvjetu 4.1. Program poboljšanja ukida se rok „do 31.12.2017.“ te se 

rješava određivanjem novog roka koji glasi: „do 23.01.2020.“ 

 

II.2. U rješenju, UP/I 351-03/12-02/185, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-35 od 23. siječnja 

2015. godine, tehničko – tehnološko rješenje za postojeće postrojenja iz izreke 

II.3 tog rješenja, poglavlje 1.1.8. Odvodnja otpadnih voda ukida se i rješava se 

dodavanjem Poglavlja 1.1.8. Odvodnja otpadnih voda koje glasi:  

„Otpadne vode koje nastaju u postrojenju su sanitarne otpadne vode, oborinske 

otpadne vode i tehnološke otpadne vode. Sanitarne i oborinske otpadne vode 
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odvode se direktno u sustav javne odvodnje, dok tehnološke otpadne vode prije 

ispuštanja prolaze predtretman. Na lokaciji postojećeg postrojenja obavlja se 

mehanička obrada tehnoloških otpadnih voda. Otpadne vode se nakon predtretmana 

odvode u sustav javne odvodnje Grada Varaždina. U postrojenju se prati količina 

ispuštene vode preko uređaja za mjerenje protoka otpadne vode. Mjere za dodatno 

poboljšanje postojećeg sustava interne odvodnje i pročišćavanja s utvrđenim rokom 

provedbe navedene su u Knjizi uvjeta rješenja, točka 1.3.7. Ispuštanje i obrada 

otpadnih voda i u točki 4.1. Program poboljšanja.“ 

 

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 postrojenja, Koka d.d., Biškupečka ulica 58, Varaždin, podnio je 11. svibnja 2018. 

godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za 

izmjenom i dopunom uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli, KLASA: UP/I 351-03/12-02/185, 

URBROJ: 517-06-2-2-1-15-35 od 23. siječnja 2015. godine (u daljnjem tekstu: rješenje o 

okolišnoj dozvoli) u dijelu produženja roka za poboljšanje tehničko – tehnološkog rješenja u 

proizvodnom procesu i u sustavu interne odvodnje u pročišćavanju otpadnih voda, izgradnjom 

uređaja za predtretman otpadnih voda za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u sustav javne 

odvodnje određenih u uvjetu 1.3.7.6. predmetnog rješenja i u uvjetu 4.1. Programa 

poboljšanja rješenja o okolišnoj dozvoli. U rješenju o okolišnoj dozvoli je za navedeni uvjet 

poboljšanja određen rok do 31.12.2017. godine te u zahtjevu za izmjenu i dopunu uvjeta 

rješenja o okolišnoj dozvoli operater predlaže produženje roka do 23. siječnja 2020. godine. 

 

O zahtjevu je na propisani način informirana javnost i zainteresirana javnost objavom 

informacije, KLASA: UP/I 351-03/18-02/42, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-2 od 25. svibnja 

2018. godine na internetskim stranicama Ministarstva. 

 

Po pitanju sudjelovanja nadležnog tijela za sastavnicu okoliša – vode u predmetnom postupku 

primjenjeno je mišljenje nadležnog tijela za zaštitu voda, Hrvatske vode, KLASA: 325-04/13-

04/41, URBROJ: 374-26-3-18-18 od 08. veljače 2018. godine i mišljenje Hrvatskih voda, 

KLASA: 325-04/13-04/41, URBROJ: 374-26-3-18-21 od 5. travnja 2018. godine iz 

prethodnog postupka ocjene Ministarstva o planiranoj promjeni u radu postrojenja, KLASA: 

351-02/17-57/10, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-8 od 11. travnja 2018. godine. Prema mišljenju 

Hrvatskih voda proizlazi da se planirana promjena odnosi samo na produženje roka uvjeta 

poboljšanja iz točke 1.3.7.6. te povezano s time i uvjeta točke 4.1. rješenja o okolišnoj 

dozvoli, te da rok do kojeg se može produžiti predmetni uvjet, a koji je prema očitovanju 

operatera sustava javne odvodnje, Varkom d.d., prihvatljiv za operatera sustava javne 

odvodnje, je 23. siječanj 2020. godine. Pored navedenog, u svom mišljenju nadležno tijelo 

navodi da su privremeno dozvoljene vrijednosti za pojedine parametre u uvjetu pod točkom 

2.2.1.4. rješenja o okolišnoj dozvoli, određene uz suglasnost operatera sustava javne 

odvodnje, Varkom d.d., na temelju postojećeg kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda (dalje u tekstu: UPOV) aglomeracije Varaždin od 140 000 ES te da te vrijednosti, u 

odnosu na vrijednosti BPK5 i KPKCr na ispustu iz varaždinskog UPOV-a zadovoljavaju uvjet 

najmanjeg postotka smanjenja opterećenja iz priloga 1. tablica 2. Pravilnika o graničnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, br. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) koji za 

BPK5 iznosi 70 %, a za KPKCr 75%. Slijedom navedenog, Ministarstvo ocjenjuje da je 
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primjenjen članak 34. stavak 3. Uredbe s obzirom na indirektno ispuštanje voda iz postrojenja 

kroz sustav javne odvodnje. 

S obzirom da u svom zahtjevu za izmjenu i dopunu uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli 

operater navodi rok za produženje uvjeta poboljšanja do 23. siječnja 2020. godine, a koji je 

prihvatljiv sa stajališta zaštite voda, Ministarstvo je u predmetnom postupku slijedom odredbe 

članka 22. stavka 2. Uredbe primjenilo mišljenje nadležnog tijela za sastavnicu okoliša – voda 

iz prethodnog postupka ocjene o planiranoj promjeni u radu te uzimajući u obzir odredbe 

članka 34. stavka 3. Uredbe utvrdilo da je zahtjev operatera opravdan. Također, a s obzirom 

da je već u donijetom rješenju o okolišnoj dozvoli utvrđeno da se u uvjetima 1.3.7.6. i 4.1. 

rješenja o okolišnoj dozvoli radi o mjerama poboljšanja postojećeg sustava interne odvodnje, 

a ne o usklađenju s najboljim raspoloživim tehnikama kako je to i navedeno u obrazloženju 

tog rješenja i u Poglavlju 1.1.8. tehničko-tehnološkog rješenja u tom rješenju, Ministarstvo 

ocjenjuje da je produženje roka opravdano iz gore navedenih razloga. 

 

Pored navedenog, a budući da promjena roka u točki 1.3.7.6. te povezano s time i u točki 4.1. 

uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli ima za posljedicu i promjenu u opisu postrojenja koji se 

navodi u tehničko – tehnološkom rješenju iz izreke II.3. rješenja o okolišnoj dozvoli, 

Ministarstvo je utvrdilo da je potrebno promijeniti i uskladiti Poglavlje 1.1.8. tehničko – 

tehnološkog rješenja na način kako je to navedeno u izreci ovog rješenja.  

 

Tijekom ispitnog postupka utvrđeno je da su navedene promjene uvjeta u skladu s odredbama 

Zakona, Uredbe te posebnih propisa za sastavnicu zaštita voda te se može pristupiti izradi 

nacrta rješenja. 

 

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u točkama I., II., III. i IV. izreke ovoga 

rješenja temeljem članka 110. stavka 3. Zakona, članka 18., 22. i 34. stavka 3. Uredbe, 

posebnih propisa za zaštitu voda te odgovarajućom primjenom Uredbe o informiranju i 

sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

U skladu s odredbama članka 16. stavka 9. Uredbe, Odlukom Ministarstva nacrt rješenja o 

izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole upućen je na uvid javnosti u trajanju od 30 dana. Na 

nacrt rješenja nije/je bilo primjedbi. 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).  

 


