
KLASA: UP/I-351-02/20-47/01 

URBROJ: 517-03-1-3-2-20-3 

 

Zagreb, ___________ 2020. 
 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 97. stavka 1. Zakona o zaštiti 

okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18), a u vezi s 

člankom 110. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša, člankom 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli 

(„Narodne novine“, br. 8/14 i 5/18) te člankom 130. stavkom 1. Zakona o općem upravnom 

postupku („Narodne novine“, broj 47/09), po zahtjevu operatera DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, 

Zagreb, u postupku izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje Tvornica 

Sirela Bjelovar, donosi 

RJEŠENJE 

O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE 

–  N A C R T  –  

I. Uvjet iz izreke II. rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Tvornica Sirela 

Bjelovar (KLASA: UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-06-2-2-13-18, od 20. prosinca 

2013.) i (UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-06-2-17-31 od 12. siječnja 2018.) 

mijenja se u točki II. izreke ovog rješenja. 

II. U Knjizi uvjeta, u točki 2.2. Emisije u vode briše se dio teksta: 

„u količini od 706 m
3
/god.“ 

te se upisuje tekst:  

„u količini od 3000 m
3
/god.“. 

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i 

održivog razvoja. 

IV. Ovo rješenje upisuje se u Očevidnik okolišnih dozvola. 

O b r a z l o ž e n j e  

Operater DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb, podnio je 23. studenoga 2020. Ministarstvu 

gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za izmjenom i dopunom 

uvjeta rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite (KLASA: UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-

06-2-2-13-18 od 20. prosinca 2013.) i izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole (UP/I-351-03/13-

02/32, URBROJ: 517-06-2-17-31 od 12. siječnja 2018., u daljnjem tekstu: zahtjev) u dijelu 

povećanja dozvoljene količine ispuštanja neobrađenih tehnoloških otpadnih voda havarijskog 

ispusta u slučaju prevelikog hidrološkog opterećenja ili nestanka električne energije putem 

kontrolnog mjernog okna KMO3 u javni sustav odvodnje grada Bjelovara u uvjetu 2.2. Knjige 

uvjeta navedenih rješenja. U zahtjevu za izmjenu i dopunu uvjeta iz rješenja o okolišnoj dozvoli 



operater predlaže povećanje dozvoljene količine ispuštanja neobrađenih tehnoloških voda 

havarijskog ispusta sa 706 m
3
/god. na 3000 m

3
/god. 

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

(KLASA: UP/I-351-02/20-47/01, URBROJ: 517-03-1-3-2-20-2 od 25. studenoga 2020.) na 

internetskim stranicama Ministarstva. 

Ministarstvo je u prethodnom postupku dalo ocjenu obavijesti operatera o planiranoj promjeni u 

radu postrojenja i odredilo način podnošenja zahtjeva. U skladu s odredbama članka 22. stavka 2. 

Uredbe o okolišnoj dozvoli, Ministarstvo je zatražilo mišljenje Hrvatskih voda, 

Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu. Vodnogospodarski odjel za srednju i donju 

Savu Hrvatskih voda je dao mišljenje zaprimljeno 2. rujna 2020. u Ministarstvu (KLASA: 351-

02/20-57/14, URBROJ: 374-20-3) u kojem je navedeno da se mogu dopustiti predložene veće 

količine (3000 m
3
) u uvjetu 2.2 u gore navedenim rješenjima. Operater je predložio izmjenu uvjeta 

iz razloga što mu dozvoljena količina od 706 m
3
/god ispuštanja neobrađenih tehnoloških voda nije 

dovoljna za obavljanje redovitih godišnjih servisa, a utvrđeno je da je predložena izmjena 

prihvatljiva sa stajališta zaštite voda. Ministarstvo nalazi da se može promijeniti okolišna dozvola 

u dijelu povećanja dozvoljene količine ispuštanja neobrađenih tehnoloških voda havarijskog 

ispusta iz gore navedenih razloga. 

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

rješenja temeljem članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 18. i 22. Uredbe o 

okolišnoj dozvoli, posebnih propisa za zaštitu voda te odgovarajućom primjenom Uredbe o 

informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

 


