
Prilog P.1. Ocjene i mišljenja nadležnih tijela o Analizi stanja. 
 
Prilog P.1.1. Mišljenje (Klasa: NP 351 – 01/11-02/90, Ur. broj: 531-14-3-11-10) Ministarstva 
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za procjenu okoliša i industrijsko 
onečišćenje, izdano 07. prosinca 2011. godine u Zagrebu. 
 

 



 



Prilog P.1.2. Prijedlog poduzeća „Agromeđumurje“, izdan 06.12.2011. godine u Čakovcu, da 
se za postrojenje, farmu svinja „Agromeđimurje“ na izrađuje Elaborat o načinu usklađivanja s 
najboljim rasploživim tehnikama. 
 

 



Prilog P.1.3. Ocjena i mišljenje o analizi stanja za postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj svinja 
tvrtke „Agromeđimurje“ d.d. Općina Belica, (Klasa: 325-01/11-01/910, Urbroj: 538-10-1/0208-11-4) 
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, izdana u Zagrebu 15. studenoga 
2011. godine 
 

 



 
 
 



Prilog P.1.4. Ocjena i mišljenje o analizi stanja za postojeće postrojenje farma svinja 
„Agromeđimurje“ (Klasa: 540-01/11-01/676, Urbroj: 534-08-1-1/11-2) Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi, izdana u Zagrebu 12. listopada 2011. godine 
 

 



Prilog P.1.5. Ocjena i mišljenje o analizi stanja za postojeće postrojenje farma svinja 
„Agromeđimurje“ (Klasa: 612-07/11-01/1978, Urbroj: 532-08-02-01/3-10-02) Ministarstva kulture, 
izdana u Zagrebu 4. listopada 2011. godine. 
 

 



 



Prilog Q.1. Mišljenje o potrebi posebnih uvjeta u sklopu postupka utvrđivanja objedinjenih 
uvjeta zaštite okoliša za postrojenje – farma svinja Belica (Klasa: 612-07/12-01/0347, Urbroj: 
517-12-02) Ministarstva zaštite okoliša i prirode, izdano 14. ožujka 2012. godine u Zagrebu. 
 

 



 



Prilog Q.2. Posebni uvjeti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske (Klasa: 351-03/12-01/14, 
Urbroj: 534-08-1-5/2-12-2), izdani u Zagrebu 20. Ožujka 2012. Godine, na Zahtjev za 
provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja 
farme svinja Belica, tvrtke „Agromeđimurje“ d.d. 
 

 



Prilog Q.3. Obvezujuće vodopravno mišljenje (Klasa: 325-04/11-04/009, Urbroj: 374-26-1-
12-8) Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu, izdano 22. Svibnja 
2012. Godine u Zagrebu, za postojeće postrojenje – farmu svinja Belica, tvrtke 
„Agromeđimurje“ d.d., Općina Belica.  
 

 



 

 



 



Prilog Q.4. Mišljenje (Klasa: 351-01/12-02/99, Urbroj: 517-06-3-2-1-12-2) Ministarstva 
zaštite okoliša i prirode, Odjela za posebne kategorije otpada, od 03. travnja 2012. godine na 
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje – farma 
svinja u Općini Belica. 
 

 



 

 


