
 

Stranica 1 od 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  

i održivo gospodarenje otpadom 

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš  
 

KLASA: UP/I-351-02/19-45/41 

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

Zagreb,       siječanj 2020. 

 

 

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

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

130. stavka 1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09) te članka 22. 

Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 i 5/18), po zahtjevu operatera Oriolik 

d.o.o. iz Oriovca za izmjenom uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje Oriolik d.o.o., 

Oriovac, donosi, 

 

 

RJEŠENJE O IZMJENI  

 UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE  

-NACRT- 

 

I. Uvjeti određeni Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće 

postrojenje Oriolik d.o.o. (KLASA: UP/I-351-03/13-02/65, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-33) 

od 12. srpnja 2016. godine operatera Oriolik d.o.o., mijenjaju se navedenim u točki II. 

Izreke ovog rješenja kako slijedi. 

 

II.1. U rješenju, u dijelu Knjiga uvjeta okolišne dozvole, koja je sastavni dio ovog 

rješenja, u točki 1.2 Procesi, tablica 1.2.1. Sirovine, sekundarne sirovine i druge tvari, 

brišu se retci tablice u rubrici Proizvodnja meke pjene i prerada - lijepljenje, te se rješava: 

 

 

Proizvodnja meke pjene 

i prerada - lijepljenje 

Toluen diizocijanat (TDI) 1758 t/god 

Metilen-klorid, 30 t/god 

Aminski katalizator 4,2 t/god 

Poliol za meku pjenu 3450 t/god 

Kositreni katalizator 8,4 t/god 
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Silikon 42 t/god 

Ljepilo za madrace 5 t/god 

 

II.2. U rješenju, u dijelu Knjiga uvjeta okolišne dozvole, koja je sastavni dio ovog 

rješenja, u točki 1.2 Procesi, tablica 1.2.2. Skladištenje sirovina i ostalih tvari, briše se 

redak tablice Skladište kemikalija, te se rješava: 

 

Skladište kemikalija  320 t 

U skladištu kemikalija nalaze se kemikalije 

poliol, izocijanat, amin, HOS za 

proizvodnju poliuretana i namještaja. 

 

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

energetike. 

 

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

 

 

Obrazloženje 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljem tekstu Ministarstvo) zaprimilo je 12. prosinca 

2019. zahtjev operatera Oriolik d.o.o., Zagrebačka 37, Oriovac, za izmjenom uvjeta Rješenja o 

objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Oriolik d.o.o., Oriovac (KLASA: 

UP/I-351-03/13-02/65, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-33) od 12. srpnja 2016. godine. Izmjene 

koje se predlažu odnose se na izmjenu količina sirovina za proizvodnju meke pjene i preradu te 

kapacitet pripadajućeg skladišta. 

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

informacije, KLASA: UP/I 351-02/19-45/41, URBROJ: 517-03-1-3-1-20-2 od 9. siječnja 2020. 

godine, na internetskim stranicama Ministarstva. 

Povećanjem količine sirovina za proizvodnju meke pjene i preradu a time i povećanjem 

godišnje proizvodnje, uz postojeći kapacitet postrojenja od 20 t/dan, te povećanjem 

iskoristivosti kapaciteta skladišta, ne mijenjaju se mjere i uvjeti navedeni u rješenju od 12. 

srpnja 2016. godine.  

Temeljem svega naprijed utvrđenog odlučeno je kao u točkama I. i II. Izreke ovog rješenja 

temeljem članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 130. stavka 1. Zakona o općem 

upravnom postupku i članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli. 

Točka III. I točka IV. izreke rješenja 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“, br. 64/08). 

 


