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R E P U B L I K A  H R V A T S K A  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA 

I PRIRODE 
         10000 Zagreb, Radnička cesta 80 
     Tel: 01 / 3717 111    fax: 01 / 3717 149 

 
 

KLASA: UP/I-351-03/14-02/148 

URBROJ: 517-06-2-2-1-15-9 

Zagreb, 09. lipanj 2015. 

 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 97. stavka 1. i članka 110. stavka 2. 

Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 

22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 - u daljnjem tekstu: Uredba), po 

zahtjevu operatera  Ciglana Cerje Tužno d.o.o. iz Maruševca, Cerje Nebojse 2, radi rješavanja 

pitanja koja su predmet postupka utvrĎivanja okolišne dozvole za postojeće postrojenje 

Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Maruševec, donosi  

 

 

 

RJEŠENJE 

O IZMJENI I DOPUNI OKOLIŠNE DOZVOLE 

- N A C R T - 

 

 

 

I. Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Ciglana 

Cerje Tužno d.o.o. (KLASA: UP/I 351-03/13-02/19, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-41) od 16. 

svibnja 2014. godine mijenja se i dopunjuje navedenim u točki II. Izreke ovog rješenja. 

 

 

II.Rješenje se mijenja i dopunjuje u dijelu Knjiga objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s 

tehničko-tehnološkim rješenjem za postojeće postrojenje Ciglana Cerje Tužnoa d.o.o.: 

 

- u uvjetu 1.3.53. kako slijedi: 

 

Sanitarno-fekalne otpadne vode mogu se ispuštati u površinske vode (oborinski kanal s 

krajnjim recipijentom rijekom Plitvicom) s time da je korisnik dužan do 31.12. 2015. godine 

primijeniti biološki ureĎaj za pročišćavanje kojim će se otpadne vode dovesti ispod 

vrijednosti parametara propisanih točkom 2.2. ovog Rješenja. (Mjera prema Obvezujućem 

vodopravnom mišljenju) 
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- u uvjetu 1.3.54. kako slijedi : 

 

Otpadne vode iz kuhinje restorana prije ispuštanja u interni sustav odvodnje sanitarno-

fekalnih otpadnih voda tretirati preko mastolova koji se mora primijeniti do 31.12.2015. 

godine. (Mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju) 

 

- u uvjetu 1.3.55. kako slijedi : 

 

Onečišćene oborinske vode mogu se ispuštati u površinske vode (oborinski kanal s krajnjim 

recipijentom rijekom Plitvicom ili jezero na lokaciji) s time da je dužan do 31.12.2015. godine 

primjenjivati ureĎaje za prethodno čišćenje (taložnice, separatori ulja i masti i dr.) kojim će se 

te vode dovesti u skladu s parametrima propisanim točkom 2.2. ovog Rješenja. (Mjera prema 

Obvezujućem vodopravnom mišljenju) 

 

 

 

Obrazloženje 

 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je 16. svibnja 2014. godine Rješenje o 

objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje za proizvodnju opekarskih 

proizvoda, (KLASA: UP/I-351-03/13-02/19, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-41) operatera 

Ciglana Cerje Tužno d.o.o. iz Maruševca, Cerje Nebojse 2. 

 

Operater je Ministarstvu  podnio obavijest o namjeravanoj promjeni u radu postrojenja vezano 

za promjene uvjeta  Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Ciglana 

Cerje Tužno d.o.o., KLASA Ministarstva: UP/I-351-03/14-02/148, URBROJ: 378-14-1 od 

26. studenog 2014. zajedno s ispunjenim Prilogom VI. Obrasca o planiranoj promjeni u radu 

postrojenja. 

 

Ministarstvo je dopisom od 22. prosinca 2014. (KLASA: UP/I 351-03/14-02/148, URBROJ: 

517-06-2-2-1-14-2) zatražilo od operatera da dopuni dokumentaciju obavijesti u točki 6.2. 

Priloga VI. Obrasca o planiranoj promjeni u radu postrojenja. 

 

Operater je navedeno dostavio dana 26.01.2015. 

Uvidom u dostavljenu obavijest s priloženim obrascem Priloga VI. Uredbe i predloženih 

izmjena i dopuna prema članku 23. stavku 3. Uredbe, Ministarstvo je ocijenilo da je zbog 

namjeravanih promjena u radu postrojenja potrebno mijenjati uvjete za ispuštanje 

onečišćujućih tvari u vode, te je prema članku 11. stavku 1. Uredbe dopisom Ministarstva od 

03. veljače 2015. (KLASA: UP/I-351-03/14-02/148, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-4) o 

namjeravanim promjenama zatraženo mišljenje od pravne osobe s javnim ovlastima, 

Hrvatskih voda – VGO za Muru i Gornju Dravu, Varaždin  kojem je priložen obrazac Priloga 

VI. Uredbe. 

Hrvatske vode – VGO za Muru i Gornju Dravu, Varaždin je dalo mišljenje, (KLASA: 325-

04/13-04/0028, URBROJ: 374-26-1-15-17) od 03. ožujka 2015. s kojim se slaže s 

predloženim promjenama rokova za projektiranje i izgradnju biološkog ureĎaja za 

pročišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, mastolova za otpadne vode iz kuhinje 

restorana prije ispuštanja u interni sustav odvodnje i ureĎaja za prethodno čišćenje 

onečišćenih oborinskih voda - taložnice, separatora ulja i masti.  
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Ministarstvo nalazi da se uvjeti koji se predlažu promijeniti izmjenom rješenja odnose se na 

uvjete poboljšanja u već donijetom rješenju te je, u skladu s navedenim, moguće odobriti 

predložene rokove.  

Budući da iz sadržaja obavijesti proizlazi namjera promjene uvjeta Rješenja Ministarstvo je 

svojim dopisom (KLASA: UP/I-351-03/14-02/148, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-6) od 05. 

svibnja 2015., a u smislu članka 110. st. 2. Zakona o zaštiti okoliša pozvalo operatera da 

dostavi samo izjavu kojom potvrĎuje da se obavijest podnijeta 26. studenog 2014. može 

smatrati  zahtjevom za izmjenom Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. 

Operater je dana 26. svibnja 2015. dostavio izjavu  kojom potvrĎuje da se obavijest podnijeta 

26. studenog 2014. može smatrati  zahtjevom za izmjenom Rješenja o objedinjenim uvjetima 

zaštite okoliša. 

Temeljem članka 16. stavka 8. Uredbe, za izmjenu i dopuno ovog rješenja ne provodi se javna 

rasprava, ali javnost sudjeluje u postupku uvidom u nacrt dozvole, koji se objavljuje na 

internetskoj stranici Ministarstva u trajanju od 30 dana.  

 

Temeljem svega naprijed utvrĎenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor 

pokreće se tužbom koja se podnosi Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u 

roku 30 dana od dana dostave ovoga rješenja. 

  

Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 

50,00 kuna prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi , Zakona o upravnim pristojbama 

(„Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00,  

163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 

126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14, 140/14 i 151/14). 

 

 

                   VIŠA STRUČNA SAVJETNICA 

                    Samira Harčević, dipl.ing.tek.teh. 
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Dostaviti: 

1. Sojara d.o.o., Gaženice PP 350, 23 000 Zadar, 

2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje 

3. Agencija za zaštitu okoliša, Ksaver 208, Zagreb,  

4. Pismohrana, ovdje  

 
 

 

 

        


