
1 

 

 

 

 

 

 

 

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš 

i održivo gospodarenje otpadom 

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš 

KLASA: UP/I 351-02/20-45/44 

URBROJ: 517-03-1-3-1-20-_ 

Zagreb, __________ 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju 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, Komunalac 

d.o.o. iz Vukovara, Sajmište 174, za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za 

odlagalište otpada „Petrovačka dola“, donosi: 

RJEŠENJE 

 O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE - NACRT 

I. Uvjeti iz rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada „Petrovačka dola“, 

KLASA: UP/I 351-03/14-02/39, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-30 od 25. rujna 2015. 

godine, i rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I 351-

03/17-02/05, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-23 od 07. listopada 2019. godine, operatera 

Komunalac d.o.o. iz Vukovara, mijenjaju se i dopunjuju navedenim u točki II. 

izreke. 

II.1. U rješenju, u dijelu Knjige uvjeta okolišne dozvole, u točki 1.1. Procesne tehnike, 

ispod podnaslova Odlagalište otpada – djelatnost 5.4., briše se tekst: 

„Prostor za odlaganje otpada zauzima površinu cca 2,6 ha. Uređeno tijelo odlagališta 

izvedeno je sukladno Glavnom projektu (ploha A i B). Trenutno se otpad odlaže na plohi 

B, a planirano je proširenje odlagališta (ploha C). Temeljni brtveni sloj sastoji se iz 

sljedećih dijelova:“, 

te se upisuje: 

„Odlagalište neopasnog otpada „Petrovačka dola“ veličine je cca 6,9 ha od kojih površina 

zatvorenih ploha (ploha A i B) na kojima se otpad više ne odlaže iznosi 5,4 ha. Prostor 

za odlaganje otpada (ploha C) zauzima površinu od cca 1,2 ha. Uređeno tijelo 

odlagališta izvedeno je sukladno Glavnom projektu. Temeljni brtveni sloj plohe C 

sastoji se iz sljedećih dijelova:“ 

Briše se tekst: 
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„Tijekom sanacije uspostavit će se pasivni način otplinjavanja putem ugrađenih 

odzračnika po tijelu odlagališta. (Uvjet 1.2.16.)“, 

te se upisuje: 

„Uspostavljen je pasivni način otplinjavanja putem ugrađenih odzračnika po tijelu 

odlagališta (Uvjet 1.2.16.).“ 

Briše se tekst: 

„Procjedne vode skupljat će se u sabirnom bazenu i recirkulirati (Uvjet 1.2.15.).“, 

te se upisuje: 

„Procjedne vode s plohe C sakupljaju se u sabirnom bazenu i recirkuliraju na tijelo 

odlagališta (Uvjet 1.2.15.).“ 

II.2. U rješenju, u dijelu Knjige uvjeta okolišne dozvole, u točki 1.1. Procesne tehnike, 

podnaslov Sirovine i materijali sa pripadajućim tekstom i tablicom 1. se ukidaju. 

II.3. U rješenju, u dijelu Knjige uvjeta okolišne dozvole, u točki 1.1. Procesne tehnike, 

podnaslov Prostor za odlaganje azbestnog otpada sa pripadajućim tekstom se ukida. 

II.4. U rješenju, u dijelu Knjige uvjeta okolišne dozvole, ukida se podnaslov: 

„ZBRINJAVANJE NA POVRŠINSKIM ODLAGALIŠNIM POLJIMA – PROSTOR 

ZA ODLAGANJE AZBESTNOG OTPADA“, 

te se ukidaju se točke 1.2.20., 1.2.21., 1.2.22., 1.2.23., 1.2.24., 1.2.25 sa pripadajućim 

podnaslovima.  

II.5. U rješenju, u dijelu Knjige uvjeta okolišne dozvole, točka 1.2.4. se ukida, te se 

rješava: 

„Provoditi osnovnu karakterizaciju otpada i ispitivanje sukladnosti tokova otpada prema 

vrijednostima iz uvjeta 1.2.3., te postupati prema tim provjerama. Voditi zapise o 

postupanju. Za ispitivanje svojstava otpada koristiti normirane postupke i metode prema 

važećim normama u Republici Hrvatskoj. (DIR, članak 6. i Prilog II., OV, poglavlje 

1.2.)“ 

II.6. U rješenju, ukida se Prilog 1. Situacija s označenim mjestima emisija, te se 

istovremeno rješava dodavanjem novog Priloga 1. Situacija s označenim mjestima 

emisija. 

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i 

održivog razvoja. 

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

Obrazloženje 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je 14. 

rujna 2020. godine zahtjev operatera, Komunalac d.o.o., Sajmište 174, Vukovar, za izmjenom 

i dopunom uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli, KLASA: UP/I 351-03/14-02/39, URBROJ: 517-

06-2-2-1-15-30 od 25. rujna 2015. godine, i rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, 

KLASA: UP/I 351-03/17-02/05, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-23 od 07. listopada 2019. godine, 

za odlagalište otpada „Petrovačka dola“. 



3 

 

Ministarstvo je informacijom, KLASA: UP/I 351-02/20-45/44, URBROJ: 517-03-1-3-1-20-8 

od 11. prosinca 2020. godine obavijestilo javnost o namjeravanom izmjeni i dopuni uvjeta 

okolišne dozvole. 

Po pitanju sudjelovanja nadležnih tijela za sastavnice okoliša, u predmetnom postupku 

primijenjena su mišljenja Sektora za održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-02/20-

52/01, URBROJ: 517-03-20-6 od 13. srpnja 2020. godine, i Hrvatskih voda, VGO za Dunav i 

donju Dravu, KLASA: 351-02/20-52/01, URBROJ: 374-20-4 od 01. srpnja 2020. godine, iz 

prethodnog postupka ocjene Ministarstva o planiranoj promjeni u radu postrojenja. Nadalje, 

tijekom ovog postupka Ministarstvo je svojim dopisima, KLASA: UP/I 351-02/20-45/44, 

URBROJ: 517-03-1-3-1-20-3 od 15. listopada 2020. godine, i KLASA: UP/I 351-02/20-45/44, 

URBROJ: 517-03-1-3-1-20-6 od 20. studenoga 2020. godine, dodatno zatražilo mišljenje 

Hrvatskih voda, VGO za Dunav i donju Dravu, na prijedlog operatera za izmjenom i dopunom 

uvjeta okolišne dozvole. Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, dostavile su svoje 

mišljenja, KLASA: UP/I 351-02/20-45/44, URBROJ: 374-20-4 od 02. studenoga 2020. godine, 

i KLASA: UP/I 351-02/20-45/44, URBROJ: 374-20-7 od 04. prosinca 2020. godine. Sektor za 

održivo gospodarenje otpadom ovog Ministarstva i Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju 

Dravu su prihvatile prijedlog izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole. 

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

Zakona, Uredbe te posebnih propisa za sastavnice okoliša te se može pristupiti izradi nacrta 

rješenja. 

Točka I. izreke temelji se na odredbama članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne 

novine“, broj 8/14 i 5/18, u daljnjem tekstu: Uredba). 

Točke II.1. – II.4. izreke ovog rješenja se temelji na zahtjevu operatera za prenamjenom dijela 

plohe C odlagališta koji je uređen za odlaganje otpada koji sadrži azbest u plohu za odlaganje 

neopasnog otpada. Naime, navedeni dio plohe C je bio namijenjen odlaganju azbestnog otpada 

prema rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I 351-03/17-02/05, 

URBROJ: 517-03-1-3-1-19-23 od 07. listopada 2019. godine, ali taj dio plohe C nikada nije bio 

stavljen u tu funkciju. S obzirom da se na odlagalištu više ne obavlja djelatnost odlaganja otpada 

koji sadrži azbest, ukidaju se opisi procesnih tehnika i uvjeti vezani za istu djelatnost. Na starom 

dijelu odlagališta uređen je prostor površine 6.500 m2 za odlaganje azbestnog otpada – posebno 

odlagališno polje odvojeno od ostalog otpada na odlagalištu koje je zapunjeno i zatvoreno 

ugradnjom završnog pokrovnog sloja. 

Predmetna ploha je izvedena na način da zadovoljava sve uvjete za odlagalište neopasnog 

otpada sukladno Prilogu I. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i 

uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 114/15, 103/18, 56/19), te 

odlaganjem neopasnog otpada na taj dio plohe ne bi zadiralo u temeljne zahtjeve građevine niti 

bi bili potrebni dodatni građevinski radovi. S obzirom da se odlaganje neopasnog otpada već 

obavlja na odlagalištu „Petrovačka dola“, postupanje s novim neopasnim otpadom na 

predmetnoj plohi će se obavljati prema postojećim mjerama i uvjetima za neopasni otpad iz 

rješenja o okolišnoj dozvoli, KLASA: UP/I 351-03/14-02/39, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-30 

od 25. rujna 2015. godine, i rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I 

351-03/17-02/05, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-23 od 07. listopada 2019. godine. 

Nadalje, prikupljanje procjednih voda je riješeno drenažnim sustavom koji odvodi otpadne 

vode u betonski sabirni bazen za sakupljanje procjednih voda, te će se praćenje kakvoće 
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procjedne vode u sabirnom bazenu će se obavljati prema uvjetima 1.4.2. i 2.2. okolišne dozvole, 

a što je u skladu s važećim propisima za sastavnicu voda, Zakonom o vodama („Narodne 

novine“, broj 66/19) i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne 

novine“, broj 26/20). 

Točka II.5. izreke ovog rješenja se temelji na obvezi usklađivanja sa zahtjevima Direktive 

vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada i Pravilnika o načinima i 

uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne 

novine“, broj 114/15, 103/18, 56/19). 

Točka II.6. izreke ovog rješenja temelji se na obvezi prilaganja sadržaja i priloga sukladno 

članku 18. stavku 3. Uredbe. 

Točka III. izreke ovog rješenja se temelji na odredbama članka 18. stavka 6. Uredbe. 

Točka IV. Izreke ovog rješenja se temelji na odredbama članka 119. Zakona. 

Temeljem svega navedenog, odlučeno je kao što je navedeno u izreci ovog rješenja. 
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Prilog 1. Situacija s označenim mjestima emisija 

 


