REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

Koordinator javne rasprave

KLASA: 351-03/14-01/26
URBROJ: 2186/1-05/3-14-15
Varaždin, 07.10.2014.
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI
u postupku ishođenja okolišne dozvole
za postojeće postrojenje operatera Održivi razvoj d.o.o. Varaždin
Građevina za mehaničko-biološku obradu otpada, Varaždin
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode povjerilo je Upravnom odjelu za poljoprivredu i
zaštitu okoliša Varaždinske županije koordinaciju i provođenje javne rasprave u postupku
ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje Građevina za mehaničko-biološku obradu
otpada, Varaždin.
Dana 26.08.2014. godine Varaždinska županija zaprimila je od ovlaštenika tvrtke IPZ
Uniprojekt TERRA d.o.o. potrebnu dokumentaciju temeljem koje je bilo moguće započeti s
provedbom javne rasprave (nastavno: Stručna podloga):
- Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole i
- tri Sažetka Stručne podloge.
Postupak javne rasprave proveden je slijedećim radnjama:
1. Obavijest o stavljanju Zahtjeva na javni uvid objavljena je u dnevnim novinama
''Večernji list'' od 27.08.2014. godine. Preslika obavijesti bila je istaknuta na oglasnoj ploči
Varaždinske županije i oglasnoj ploči Grada Varaždina, a posebno je obaviješteno osam
mjesnih odbora s područja Grada Varaždina. Obavijest o javnoj raspravi i Sažetak zahtjeva u
e-obliku objavljeni su na internetskim stranicama Županije i Grada Varaždina.
2. Javna rasprava provodila se izlaganjem gore navedene dokumentacije i Knjige
primjedbi koja je bila na uvid javnosti u Varaždinskoj županiji u trajanju od 30 dana u
razdoblju od 04.09.2014. do 06.10.2014. godine.
U vrijeme trajanja javne rasprave javnost je mogla obaviti uvid u dokumentaciju
Zahtjeva i upisati primjedbe u Knjigu primjedbi.
3. U sklopu javne rasprave održano je javno izlaganje u Varaždinskoj županiji na dan
30.09.2014. godine u 11 sati.
Na javnom izlaganju bili su prisutni: predstavnici operatera tvrtke Održivi razvoj
d.o.o., predstavnici ovlaštenika tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. i predstavnik Grada

Varaždina što je razvidno iz zapisnika i popisa prisutnih koji je sastavni dio zapisnika s
javnog izlaganja.
4. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša u propisanom roku zaprimio je
primjedbe od slijedećih subjekata:
- Juraj Rožić,
- Dejan Težak,
- Udruga Eko Breza i
- Mjesni odbor Gornji Kućan.
U knjizi primjedbi nije bila upisana niti jedna primjedba.
5. Sukladno članku 16. stavku 3. Uredbe o okolišnoj dozvoli (''Narodne novine'' broj
8/14) i članku 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša, ovo Upravno tijelo priprema Izvješće o javnoj raspravi koje sadrži
primjedbe i prijedloge sudionika koji su prihvaćeni te koji nisu prihvaćeni ili djelomično
prihvaćeni uz odgovarajuća obrazloženja.
U cilju što skorije dostave dokumentacije i materijala s javne rasprave prema
Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, ovo Upravno tijelo dogovorilo je s operaterom tvrtkom
Odraz d.o.o. i ovlaštenikom tvrtkom IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. da se istima nakon
završetka javne rasprave proslijede sve pristigle i gore navedene primjedbe i prijedlozi na koje
će se operater u suradnji s ovlaštenikom očitovati, a očitovanje dostaviti direktno Ministarstvu
zaštite okoliša i prirode.
Dostavom dokumentacije Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Upravni odjel za
poljoprivredu i zaštitu okoliša završio je koordinaciju, osiguranje i provedbu javne rasprave u
postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje Građevina za mehaničkobiološku obradu otpada, Varaždin, operatera Odraz d.o.o.
Viši stručni suradnik
Natalija Ježek Zenkel, dipl.ing.
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