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Uprava za procjenu utjecaja na okoliš 
i održivo gospodarenje otpadom 

KLASA: UP/1351-03/21-09/338 
URBROJ: 517-05-1-2-21-4 
Zagreb, 23. veljače 2022. 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 
162. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18) i 
članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (,,Narodne novine", broj 64/08) objavljuje 

INFORMACIJU 
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata pogona za 

preradu ribe dogradnjom i rekonstrukcijom poslovne građevine u poslovnoj zoni Grabi, 
Općina Poličnik, Zadarska županija 

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 
Radnička cesta 80, Zagreb. 

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš 
su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. 
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (,,Narodne novine", broj 61/14 i 3/17, u daljnjem 
tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 6.2. Postrojenja za proizvodnju, preradu 
(konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla kapaciteta I t/dan i više 
i točki 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na 
okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje 
Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš 
Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o 
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona 
o zaštiti prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za 
zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi 
prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi 
procjene. Za postojeći objekt sa kapacitetom prerade od 1 O tona svježe ribe dnevno, proveden 
je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je Ministarstvo donijelo Rješenje 23. 
travnja 2010. (KLASA: UP/I-351-02/10-08/34, UR. BROJ: 531-14-1-1-06-10-3) da za 
predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Nadalje, 2019. godine, 
proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za dogradnju predmetnog 
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pogona te je Ministarstvo donijelo Rješenje 26. lipnja 2019. godine (KLASA: UP/I-351-03/19- 
09/105, UR. BROJ: 517-03-1-2-19-8) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu 
utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Predmetnim rješenjem 
nisu propisane mjere zaštite okoliša niti program praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene se 
provodi jer nositelj zahvata planira dogradnju i rekonstrukciju poslovne građevine, pogona za 
preradu proizvoda ribarstva. 

Nositelj zahvata je Mišlov d.o.o., Grabi 44, Poličnik. 

Lokacija zahvata je u Zadarska županiji na području Općine Poličnik u poslovnoj zoni Grabi, 
k.č. 4561 i 4562 k.o. Poličnik. 

Sažeti opis zahvata 
Zahvatom se planira dogradnja i rekonstrukcija poslovne građevine, pogona za preradu 
proizvoda ribarstva. Zahvat se planira na sjevernoj strani postojeće građevine, te nije 
predviđeno povećanje proizvodnih kapaciteta niti količine prerađene ribe (trenutačni i 
očekivani kapacitet je 1 O tona svježe ribe dnevno). Svrha zahvata je poboljšanje radnih uvjeta 
zaposlenika i kvalitete proizvoda te uvođenje ekološki prihvatljivih tehnoloških rješenja. U 
novoizgrađenom dijelu planira se ugraditi uređaj za trenutno pojedinačno zamrzavanje ribe, a 
ostatak prostora će biti radni prostor za sortiranje. U prostoru postojeće građevine planira se 
ukloniti postojeći uređaj za zamrzavanje ribe, a na njegovu mjestu izvesti će se proširenje za 
potrebe postojeće hladnjače zbog rasterećenja i kvalitetnog skladištenja zaleđenih proizvoda. 
Također, planira se izvesti rekonstrukcija strojarnice, odnosno zamjena starih rashladnih 
sistema. Na dijelu k.č. 4562 K.O. Poličnik, planira se izgradnja nove manipulativne površine 
na kojoj bi se držala oprema potrebna za rad pogona. Novoformirana čestica će biti pravilnog 
kvadratnog oblika, dimenzija 138,85 x 100,0 m, ukupne površine 13 737 m2. Dimenzije 
dograđenog dijela bit će oko 19,45 m x 23,00 (27,00) m, a visinom će pratiti postojeću gradnju. 
Ukupna bruto površina dograđenog dijela iznosit će oko 480 m2. Paralelno s postojećim izgradit 
će se novi kolni pristup na prometnu mrežu. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite 
okoliša kojeg je izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita u kolovozu 2021. godine, koji 
je objavljen uz ovu Informaciju. 

Sažeti opis postupka 
Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš 
dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba 
određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan 
utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba 
određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, 
Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak 
procjene utjecaja na okoliš ili nije. 

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku: 
1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode 
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora 
3. Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove 
4. Općina Poličnik 

Način očitovanja javnosti na informaciju 
Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene 
utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i 
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održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, 
pozivom na gornju klasu. 

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama 
(https://mingor.gov.hr.) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva. 
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