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Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode na temelju
odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13.) i
članka 7. stavka 2. točke I. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08.), objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za
rekonstrukciju farme muznih krava Orlovnjak-spojni toplovod, sušara, lagune 2x25 000 m", na
dijelu k.č.br. 182/1, 182/3, 184/1 i 180/2 k.o. Orlovnjak, Općina Antunovac, Osječko-baranjska

županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno
planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Osijek, Ribarska I/Il.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su
odredbe članaka 78. i 84. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25. i 26. Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61114.; u daljnjem tekstu: Uredba). Prema Uredbi
planirani zahvat nalazi se na popisu zahvata Priloga III, točka 5. Izmjena zahvata s ovog Priloga koja
bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na
upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu mišljenjem,
odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Nositelj zahvata je tvrtka Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Orlovnjak Tovilište 1, Antunovac.

Lokacija zahvata nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji, na području Općine Antunovac, dio k.č.br.
182/1, 182/3, 18411 i 180/2, k.o. Orlovnjak.

Sažeti opis zahvata
Zahvat obuhvaća izgradnju spojnog toplovoda, sušare i dviju laguna zapremnine po 25 000 rn' na
lokaciji Farme muznih krava Orlovnjak. Postojeći kapacitet Farme muznih krava Orlovnjak je 1514
uvjetnih grla. Toplovod će biti polagan u zemlju i biti će izrađen od predizoliranih čeličnih cjevovoda.
Dubina polaganja će biti 0,8-1,5 m u rov s posteljicom od pijeska, a ostali dio rova će se zatrpavati
zemljom. Na lokaciji zahvata planirana je izgradnja armirano-betonskog platoa ukupne površine 2800
m". Na AB-platou će se postaviti montažno-dernontažna sušara protočnog tipa za niskoternperaturno
sušenje travne smjese od 55-70 ac. Kapacitet sušenja biti će 5000 kg/h smjese sa 35 % vlage na 20 %.
Godišnje se planira sušiti oko 1720 t lucerne vlažnosti 35 %. Namjena lagune je skladištenje gnojovke.
Nivo punjenja je planiran 0,50 m ispod vrha nasipa. Nasipi laguna biti će građeni materijalom iz
iskopa, kosine 1:1,5 kako bi se izbjeglo slijeganje i izlokavanje obala tijekom vremena. Vrhovi nasipa
biti će najmanje 4,00 m široki tj. 6,00 m na nasipu gdje se planira kretanje strojeva. Sidreni rovovi će
se iskapati prije uspostavljanja vodonepropusnosti minimalnog presjeka 50x50 cm. Postavljanje



plinskog drenažnog sustava će biti ispod geomembrane. Prije postavljanja geomembrane postavit će se
podloga od geotekstila otpornog na probijanje.

Sažeti opis postupka
Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
dostavio Elaborat zaštite okoliša izrađen od ovlaštene tvrtke Hrvatski centar za čistiju proizvodnju,
Zagreb, Savska cesta 41, u srpnju 2015. godine. Temeljem dostavljene dokumentacije traže se
mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće
očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja
tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane
javnosti Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije će
donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na
okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku
1. Općina Antunovac, Antunovac, Braće Radića 4,
2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2a,
3. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, Radnička cesta 8017.

Način očitovanja javnosti na informaciju
Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje, primjedbe i prijedloge o zahtjevu za ocjenu o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi se dostavljaju u pisanom
obliku pozivom na gornju klasu na adresu: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno
planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Osijek, Ribarska I/Jl ili na e-mail: okolis@obz.hr. u roku od 30
dana od dana objave ove informacije. Prije donošenja rješenja povodom predmetnog zahtjeva,
nadležno tijelo razmotrit će prispjela mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane
javnosti, ostalih nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi
koj i ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka
Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Osijek, Ribarska 1I1Iobjavit će na web
stranici Osječko-baranjske županije rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.
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Lovoković, dipl.ing.arh.


