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Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  

održivo gospodarenje otpadom 

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš 

 

KLASA: UP/I-351-02/19-51/01 

URBROJ: 517-03-1-19- 

Zagreb, ______ 2019. 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 97. stavka 1. i članka 110. stavka 3. 

Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te 

članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), po zahtjevu 

operatera, Kaštijun d.o.o. iz Pule, za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za 

postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, donosi  

 

RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE 

- NACRT    - 

 

I. Uvjeti iz Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje Županijski centar za 

gospodarenje otpadom Kaštijun, KLASA: UP/I 351-03/14-02/19, URBROJ: 517-06-

2-2-14-45 od 3. ožujka 2015. godine, operatera Kaštijun d.o.o. iz Pule, mijenjaju se i 

dopunjuju u točki II. izreke ovog rješenja kako slijedi. 

 

II. U rješenju, KLASA: UP/I 351-03/14-02/19, URBROJ: 517-06-2-2-14-45 od 3. ožujka 

2015. godine, u dijelu Knjiga uvjeta okolišne dozvole, u točki 2.1. Emisije u zrak, 

briše se cijeli redak u tablici: 

1. Nemetanski VOC 15 mg/Nm3 

te se rješava: 

1. Nemetanski HOS 50 mg/Nm3 

 

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i 

energetike.  

 

IV.  Ovo rješenje dostavlja se u Očevidnik okolišnih dozvola radi upisa. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Operater postrojenja, Kaštijun d.o.o. iz Pule, podnio je 28. listopada 2019. godine Ministarstvu 

zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za izmjenom i dopunom 

uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli, KLASA: UP/I 351-03/14-02/19, URBROJ: 517-06-2-2-14-

45 od 3. ožujka 2015. godine. Izmjene se odnose na promjenu graničnih vrijednosti emisija u 
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zrak te operater predlaže da se u uvjetu u tablici 2.1. Emisije u zrak navedenog rješenja o 

okolišnoj dozvoli granična vrijednost izmjeni tako da se za emisije ukupnih hlapivih organskih 

spojeva (HOS-a) iz biofiltra odredi granična vrijednost od 50 mg/Nm3.  

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

informacije, KLASA: UP/I 351-02/19-51/01; URBROJ: 517-03-1-3-1-19-2 od 20. studenoga 

2019. godine, na internetskim stranicama Ministarstva. 

U ispitnom postupku utvrđeno je kako slijedi. 

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

primijenjeno je mišljenje nadležnog tijela Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i 

zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, KLASA: 351-03/19-01/956, URBROJ: 517-04-

2-19-3 od 23. rujna 2019. godine, iz prethodnog postupka ocjene Ministarstva o planiranoj 

promjeni u radu postrojenja. Nadležno tijelo se na zahtjev očitovalo svojim gornjim mišljenjem 

prema kojem nema primjedbi na predmetnu izmjenu graničnih vrijednosti emisija HOS-a, s 

obzirom da je navedeno u skladu s poglavljem 5.1. Poglavlja o NRT-a Referentnog dokumenta 

za obradu otpada iz 2006. godine te s Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih 

tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 87/17), temeljem koje se može 

odrediti granična vrijednosti emisija, kao najveća granična vrijednost koja se okolišnom 

dozvolom može dopustiti.  

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

predlaže da se granična vrijednost izmjeni tako da se za emisije HOS-a iz biofiltra odredi 

granična vrijednost od 50 mg/Nm3, Ministarstvo je u predmetnom postupku slijedom odredbe 

članka 22. stavka 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18) 

primijenilo mišljenje nadležnog tijela za sastavnicu okoliša – zraka iz prethodnog postupka 

ocjene o planiranoj promjeni u radu te je temeljem dostavljenog mišljenja utvrdilo da je zahtjev 

operatera opravdan.  

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

Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o okolišnoj dozvoli te posebnih propisa za sastavnicu zaštite 

zraka te se može pristupiti izradi nacrta rješenja. 

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u točkama I. i II. izreke ovoga rješenja 

temeljem članka 110. stavka 3. Zakona, članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli te posebnih 

propisa za sastavnicu zaštite zraka.  

Točka III. i točka IV. izreke temelje se na odredbama članka 18. Uredbe o okolišnoj dozvoli te 

odgovarajućoj primjeni Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti 

u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08). 

 

 


