
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 
JAVNOŠĆU 

 

Naslov dokumenta 

Drugo izvješće o provedbi Stockholmske konvencije o 
postojanim organskim onečišćujućim tvarima u 

Republici Hrvatskoj za razdoblje od siječnja 2011.-
prosinca 2012. godine 

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo 
koje provodi savjetovanje 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 

Svrha dokumenta Odlukom Vlade Republike Hrvatske u prosincu 2008. 
godine prihvaćen je Nacionalni plan za provedbu 
Stockholmske  konvencije o postojanim organskim 
onečišćujućim tvarima (Narodne novine, broj 145/2008). 
Sukladno navedenoj Odluci Ministarstvo zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva bilo je zaduženo za 
osnivanje radne skupine i dvogodišnje izvješćivanje 
Vladi, te je u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, 
ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvom regionalnog 
razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 
Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstvom 
gospodarstva, rada i poduzetništva izradilo Prvo izvješće 
o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim 
organskim onečišćujućim tvarima za razdoblje od 
siječnja 2009. do prosinca 2010. godine, koje je usvojeno 
od strane Vlade u studenomu 2011. godine.  
Obzirom na obvezu dostavljanja dvogodišnjeg Izvješća 
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je u suradnji s 
ostalim nadležnim državnim tijelima izradilo Nacrt 
Drugog izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o 
postojanim organskim onečišćujućim tvarima za 
razdoblje od siječnja 2011. do prosinca 2012. godine. 
U Nacrtu Drugog izvješća su dane izmjene u 
zakonodavnom dijelu s danom važenja 31. prosinca 
2012. godine, nova analiza stanja opreme koja sadrži 
PCB-e (polikloriranih bifenila) sukladno obvezama 
propisanih Pravilnikom o gospodarenju polikloriranim 
bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 105/2008),  
monitoring/praćenje postojanih organskih onečišćujućih 
tvari (POP-sova) u vodama, zraku, tlu, moru, ostacima u 
proizvodima biljnog porijekla i ostalim izvorima, te 
planovi za sljedeće dvogodišnje razdoblje. 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti bili 
uključeni u postupak izrade 
odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

Nije bilo uključivanja predstavnika zainteresirane 
javnosti  u izradu nacrta Prijedloga uz stručnu radnu 
skupinu s predstavnicima središnjih državnih tijela i 
javnih ustanova nadležnih za poslove zaštite okoliša, 
zdravlja, gospodarstva, poljoprivrede imenovanih za 
praćenje provedbe Nacionalnog plana za provedbu 
Stockholmske  konvencije o postojanim organskim 



onečišćujućim tvarima. 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na 
drugi odgovarajući način?  

 

Ako jest, kada je nacrt 
objavljen, na kojoj internetskoj 
stranici i koliko je vremena 
ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

 Internetska stranice Vlade 

DA Internetske stranice tijela nadležnog za izradu 
nacrta stranice  

 Neke druge internetske stranice  

Nacrt prijedloga Drugog izvješća za savjetovanje javnosti 
bio je objavljen u razdoblju od 13. do 26. studenoga 
2013. godine na internetskoj stranici Ministarstva zaštite 
okoliša i prirode.  

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očitovanja? 

Hrvatska gospodarska komora (Petrokemija d. d.) 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 
PRIMJEDBI 

 

Primjedbe koje su prihvaćene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjedbe koje nisu prihvaćene 
i obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje 

 

 

 

 

Hrvatska gospodarska komora (Petrokemija d.d.), 
komentar na Prijedlog: 

točka 2.2.1.2.1.-treba napraviti ispravak netočnog 
podatka zbog toga što nisu uzete u obzir količine za 
2011. godinu koju je Petrokemija d.d. u periodu od 
2009.-2012. godine predala na zbrinjavanje 61,34 tone 
otpada koji sadrži PCB 

 

točka 2.2.2.-podatak za „Petrokemiju d.d.“ je točan , ali 
se radi o procjeni količina te smo mišljenja kako isto 
treba naglasiti 

 

Nije bilo neprihvaćenih primjedbi. 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Nema troškova 

 


