REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADONAČELNICA

KLASA: 351-01/19-01/1
URBROJ: 2176/05-1-19-24
Sisak, 08. studenog 2019.
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
Predmet:

Materijal za sjednicu
Gradskog vijeća,
- dostavlja se.

Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska («Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije» br. 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst 11/13, 13/13,
20/17, 13/18 i 18/18 – pročišćeni tekst) dostavlja se Gradskom vijeću Grada Siska na
razmatranje i usvajanje:
1. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za
razdoblje od svibnja do listopada 2019. godine.
2. Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za razdoblje od svibnja do listopada
2019. godine.
3. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta i obrazloženje.

S poštovanjem,
GRADONAČELNICA
Kristina Ikić Baniček

PRIJEDLOG
Gradsko vijeće Grada Siska je na temelju članka 15. Statuta Grada Siska (« Službeni glasnik Sisačko
moslavačke županije» broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst 14/14, 9/15, 10/16,
6/18 i 18/18 - pročišćeni tekst) i članka 3. Odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu okoliša
(KLASA: 351-01/19-01/1, URBROJ: 2176/05-01-19-1 od 7. svibnja 2019. godine) na __________
sjednici održanoj ______ 2019. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za razdoblje od svibnja do
listopada 2019. godine

Usvaja se Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za razdoblje od svibnja do
listopada 2019. godine, koji je sastavi dio ovog Zaključka.

KLASA:
URBROJ:
Sisak,
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKA

PREDSJEDNICA
Ivana Cindrić, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADONAČELNICA

KLASA: 351-01/19-01/1
URBROJ: 2176/05-1-19-23
Sisak, 6. studenog 2019.
Temeljem članka 22. Statuta Grada Siska (« Službeni glasnik Sisačko moslavačke županije»
broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst 14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18 pročišćeni tekst) i članka 3. Odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu okoliša (KLASA:
351-01/19-01/1, URBROJ: 2176/05-01-19-1 od 7. svibnja 2019. godine), gradonačelnica
Grada Siska podnosi Gradskom vijeću Grada Siska

Izvješće
o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za razdoblje od svibnja do listopada 2019.
godine

1. UVOD
Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska održanoj 17. travnja 2019. godine donesen je
Zaključak o raspravi o obradi i zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada u Gradu Sisku,
KLASA: 351-04/19-01/7, URBROJ: 2176/05-02-19-2 (u daljnjem tekstu: Zaključak).
Gradonačelnica Grada Siska je na temelju točke VI. Zaključka dana 07. svibnja 2019. godine
donijela Odluku o imenovanju Povjerenstva za zaštitu okoliša; KLASA: 351-01/19-01/1,
URBROJ: 2176/05-01-19-1 (u daljnjem tekstu: Odluka).
Prema članku 3. Odluke Povjerenstvo za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je
obavezno:
− pratiti mjerenja kakvoće zraka čiji podaci su javno dostupni na službenih stranicama
Hrvatske agencije za okoliš i prirodu,
− pratiti provedbe mjere zaštite okoliša na području Grada Siska,
− po potrebi gradonačelnici predložiti izmještanje postojećih ili dodavanje dodatnih
mjernih stanica u dogovoru s nadležnim ministarstvom te u skladu s važećim
zakonima i pravilnicima,
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− pratiti potrebu za zahtijevanjem dodatnih inspekcija subjekata koji se bave obradom i
zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada,
− pratiti valjanost dozvola za gospodarenje otpadom svih subjekata na području Grada
Siska
− izvješća sa sastanaka na mjesečnoj bazi slati UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
kako bi gradonačelnica svakih 6 mjeseci mogla, temeljem dobivenih mjesečnih
izvješća, podnijeti izvješće Gradskom vijeću Grada Siska
Članovima Povjerenstva imenovani su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zdenko Šmit – predsjednik Povjerenstva,
Miljenko Ugarković – član Povjerenstva,
Lidija Tadić – članica Povjerenstva,
Ivan Zorko – član Povjerenstva,
Katarina Taučer – članica Povjerenstva,
Ivana Krčelić – članica Povjerenstva,
Katarina Miškulin – članica Povjerenstva.
Tea Strmecky – administrator Povjerenstva.

Prema točki 6. članka 3. Odluke, gradonačelnica Grada Siska na temelju izvješća sa sastanka
Povjerenstva svakih 6 mjeseci podnosi izvješće Gradskom vijeću Grada Siska.
U razdoblju od svibnja – listopada 2019. godine održano je 5 sastanka Povjerenstva. U
nastavku su dani zaključci sa sastanaka Povjerenstva koji su predani Upravnom odjelu za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Zapisnici sa sastanaka Povjerenstva se objavljuju na web stranicama Grada Siska.

2. ZAKLJUČCI SA SASTANKA POVJERENSTVA
Praćenje provedbe mjera zaštite okoliša
Za potrebe praćenja provedbe mjera zaštite okoliša, a vezano za postojeća industrijska
postrojenja koja se nalaze na području Grada Siska Povjerenstvu je dano Rješenje o
objedinjenim uvjetima zaštite okoliša Rafinerije nafte Sisak u kojem su propisane sve mjere
kojih se Rafinerija nafte Sisak treba pridržavati.
Vezano na temu obrade opasnog otpada na području Grada Siska članovima Povjerenstva dan
je Zaključak Gradskog vijeća Grada Siska o sustavnom izvještavanju Gradskog vijeća Grada
Siska o provedenom nadzoru nad termičkom obradom opasnog otpada od 15. srpnja 2002.
godine i donesen Zaključak Gradskog vijeća o termičkoj obradi otpada u Gradu Sisku od 22.
prosinca 2003. godine.
Za potrebe praćenja provedbe mjera zaštite zraka u Gradu Sisku postoje 2 mjerne postaje za
praćenje kvalitete zraka: SISAK-1 (naselje Caprag) i SISAK-2 (naselje Galdovo). Putem
Informacijskog sustava zaštite zraka moguće je svakodnevno praćenje koncentracije
onečišćujućih tvari sa navedenih postaja.
Podaci o kvaliteti vode se mogu dobivati od Sisačkog vodovoda (rezultati ispitivanja
osnovnih fizikalno – kemijskih i mikrobioloških parametra sirove vode rijeke Kupe za period
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i osnovnih fizikalno-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja kvalitete vode za ljudsku
potrošnju se objavljuju na web stranicama Sisačkog vodovoda svaka 3 mjeseca).
Kemokop d.o.o.
Grad Sisak izdao je uporabnu dozvolu trgovačkom društvu Kemokop d.o.o. za građevinu u
kojoj obavlja svoju djelatnost gospodarenja otpadom. Trgovačko društvo Kemokop d.o.o. ima
dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom na lokaciji Nikole Tesle 17 u Sisku od
27.10.2016. godine.
Dana 08. srpnja 2019. godine Povjerenstvo je obišlo pogon Kemokop d.o.o. Prikazana je
prezentacija o radu trgovačkog društva, obiđen je pogon i pregledana sporna te često
spominjana u javnosti spalionica koja nije u funkciji. Prilikom posjeta pogonu nisu se osjetili
nikakvi neugodni mirisi. Obiđeno je i skladište otpada gdje se skladišti prikupljeni neopasni
otpad u kojem nije bio prisutan opasni otpad. Inspekcija jednom godišnje dolazi u nadzor rada
trgovačkog društva Kemokop d.o.o. na lokaciji Nikole Tesle 17. Kemokop d.o.o. provodi
povremenu analizu otpada koji prikupljaju od ovlaštenih institucija radi daljnjeg plasiranja na
obradu.
Dogovoreno je da se na jesen organizira posjet zainteresiranih građana u obliku dana
otvorenih vrata kako bi se razbile bilo kakve sumnje oko provođenja njihovih aktivnosti.
Povjerenstvo je dalo Priopćenje za medije prilikom posjeta trgovačkom društvu Kemokop
d.o.o. koje je objavljeno na web stranicama.
Remondis Medison d.o.o.
Trgovačkom društvu Remondis Medison d.o.o. je izdana dozvola za gospodarenje neopasnim
otpadom od strane Sisačko-moslavačke županije (29. studenog 2018. godine) i opasnim
otpadom od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (24. prosinca 2019. godine) na
razdoblje od 6 mjeseci za mobilni uređaj za obradu otpada na lokaciji Nikole Tesle 17 u
Sisku.
Za Remondis Medison d.o.o. nema više (zbog ugovornog odnosa sa trgovačkim društvom
Kemokop d.o.o. koja je dobila uporabnu dozvolu) prepreka za „trajnu“ dozvolu s obzirom na
već postojeću građevinu na toj lokaciji.
Dana 05. lipnja 2019. godine Povjerenstvo je obišlo pogon REMONDIS Medison d.o.o.
(sastavljeno Priopćenje za medije i objavljeno na web stranicama Grada Siska). U posjetu je
pregledana lokacija, proces sterilizacije vodenom parom opasnog i neopasnog medicinskog
otpada, skladište neobrađenog i skladište obrađenog medicinskog otpada. Za vrijeme boravka
i rada samog uređaja nisu zamijećeni neugodni mirisi. Pregledana je postojeća dokumentacija
i od strane g. Buhina pojašnjena kontrola uspješnosti sterilizacije (koju nadzire Inspekcija
zaštite okoliša dva puta godišnje) i provedba njihove unutarnje kontrole uspješnosti
sterilizacije. Preporuka Povjerenstva je da se provodi učestaliji nadzor nad uspješnom
provedbom sterilizacije (od zakonskih dva puta godišnje od strane inspekcije), a dodatno bi se
provele kontrole uspješnosti sterilizacije u dogovoru sa Zavodom za javno zdravstvo Sisačkomoslavačke županije ili nekom drugom nezavisnom institucijom. Povjerenstvo savjetuje da
Grad Sisak do kraja godine provede nabavu u kojoj bi se angažirao ovlašteni laboratorij koji
bi proveo dodatnu kontrolu uspješnosti sterilizacije otpada.
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Preporuka Povjerenstva je i premještanje pogona na drugu lokaciju, dalje od stambenih zona,
s obzirom na eventualnu povremenu pojavu neugodnih mirisa prilikom provedbe sterilizacije.
U vidu navedenog se predlaže naći dugoročno rješenje izbora pogodnih lokacija smještanja
pogona za obradu opasnog i neopasnog otpada odnosno predlaže se izrada strategije
dugoročnog razvoja Grada i plansko premještanje tvrtki za gospodarenje otpadom iz centra
grada u nekom razumnom roku (5-10 godina).
Sisačko – moslavačka županija izdala je dozvolu za gospodarenje neopasnim medicinskim
otpadom trgovačkom društvu Remondis Medison d.o.o. na lokaciji Nikole Tesle 17 u Sisku
dana 17. svibnja 2019. godine na razdoblje od 5 godina kada je potrebno izraditi reviziju
dozvole.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo je dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom
trgovačkom društvu Remondis Medison d.o.o. na lokaciji Nikole Tesle 17 u Sisku dana 21.
lipnja 2019. godine na razdoblje od 5 godina kada je potrebno izraditi reviziju dozvole
U postupku dobivanja dozvole za gospodarenje opasnim otpadom Grad Sisak je dao
primjedbu vezano za odabranu djelatnost obrade (sterilizacije) opasnog medicinskog otpada
jer smatra da joj se prema popisu djelatnosti treba dodijeliti druga odgovarajuća djelatnost
obrade. Zbog nedostatnog odgovora zašto Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ne
prihvaća argument da se djelatnosti sterilizacije medicinskog opasnog otpada dodijeli
odgovarajući postupak obrade Povjerenstvo savjetuje Gradu Sisku da pokrene upravni spor.
Grad Sisak pokrenuo je upravni spor protiv Dozvole za gospodarenje opasnim medicinskim
otpadom trgovačkom društvu REMONDIS Medison d.o.o.
Procjena utjecaja na okoliš – Rijekatank d.o.o.
U postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat građevine za gospodarenje otpadom
(skladištenje i obrada) u k.o. Pračno, Grad Sisak, investitora Rijekatank d.o.o., izrađena je
Studija utjecaja na okoliš te je provedena javna rasprava dana 12. ožujka 2019. godine i javni
uvid u periodu od 14. veljače 2019. godine – 15. ožujka 2019. godine za svu zainteresiranu
javnost.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike koje provodi postupak procjene utjecaja na okoliš je
razmotrilo sve primjedbe javnosti te je na temelju izrađene Studije utjecaja na okoliš, danih
primjedbi i odgovora na njih te izmjena u Studiji donijelo Mišljenje o prihvatljivosti zahvata
na okoliš.
Grad Sisak je u postupku davanja mišljenja na prihvatljivost zahvata u svojstvu savjetodavnog
povjerenstva bio protiv utvrđenog prijedloga mišljenja kao i Sisačko-moslavačka županija.
Ostali članovi u Stručnom povjerenstvu za donošenje mišljenja o prihvatljivosti zahvata su
dali pozitivno mišljenje na prihvatljivost zahvata na okoliš.
Dana 22. kolovoza 2019. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Rješenje
o prihvatljivosti zahvata na okoliš za zahvat građevine za gospodarenje otpadom (skladištenje
i obrada) na lokaciji južna industrijska zona u k.o. Pračno, Grad Sisak u kojem utvrđuje da je
zahvat prihvatljiv za okoliš i propisalo mjere. Rješenje je objavljeno na web stranicama
Ministarstva zaštite okoliša i energetike dana 04. rujna 2019. godine.
Povjerenstvo je na temelju Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za zahvat građevine za
gospodarenje otpadom smatra da u prijedlog mjera treba uvrstiti i mjeru određivanja nultog
stanja kvalitete zraka kako bi se mogao pratiti utjecaj zahvata i djelatnosti na kvalitetu zraka u
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budućnosti. Investitoru će se uputiti zahtjev da prije gradnje građevine putem ovlaštenog
laboratorija izvrši mjerenje nultog stanja kvalitete zraka na parametre koji se ne mjere na
mjernim postajama u Gradu Sisku SISAK-1 i SISAK2.
Izmjene prostorno-planske dokumentacije Grada Sisak
Traži se pomoć nadležnog upravnog odjela Grada Siska kako bi se prilikom idućih izmjena
prostorno – planske dokumentacije uvrstila odredba kojom se isključuje mogućnost obrade
opasnog otpada (posebice u Poslovnoj zoni Novo Pračno, a potencijalno i u ostalim
poslovnim zonama).
U izmjene prostorno – planske dokumentacije Grada Siska (PPUG i GUP) će se ići na temelju
zahtjeva svih zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba.
Na sjednici Gradskog vijeća dana 12. rujna 2019. godine donesena je odluka o izradi
prostorno – planske dokumentacije Grada Siska (PPUG i GUP).
Nakon toga slijedi:
• Izrada prijedloga izmjena i dopuna prostorno - planske dokumentacije,
• Javna rasprava s izvješćem i pripadajućim rokovima, i
• Donošenje izmjena i dopuna plana na sjednici Gradskog vijeća.
Imenovanje Lidije Tadić u Povjerenstvo
Od Voditeljice Službe Državnog inspektorata je dobiven odgovor kako u Državni inspektorat
nije zaprimljen zahtjev u vezi imenovanja Lidije Tadić u Povjerenstvo te obzirom na
specifičnost posla navedena aktivnost mogla bi biti u suprotnosti s inspekcijskim zadaćama
koje provodi. Prema Voditeljici Službe Državnog inspektorata poslan je službeni zahtjev
(dana 07. lipnja 2019. godine) za sudjelovanjem gđe. Tadić kao savjetodavnog člana
Povjerenstva koja neće imati ulogu u odlučivanju već će samo pomagati u boljoj komunikaciji
i suradnji Grada Siska, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Državnog inspektorata.
Nakon ponovljenog zahtjeva i molbe za odgovorom nije dobiven nikakav odgovor. Na
sljedećem sastanku Povjerenstva će se raspraviti o ovoj situaciji.

GRADONAČELNICA
Kristina Ikić Baniček

5

PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za dostavljanje Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za
razdoblje od svibnja do listopada 2019. godine je članak 22. Statuta Grada Siska (« Službeni
glasnik Sisačko moslavačke županije» broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni
tekst 14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18-pročišćeni tekst) i članak 3. Odluke o imenovanju
Povjerenstva za zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/19-01/1, URBROJ: 2176/05-01-19-1 od 7.
svibnja 2019. godine).
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA
Za usvajanje ovog Izvješća nisu potrebna financijska sredstva i nije potrebno osigurati
sredstva u Proračunu Grada Siska.
OBRAZLOŽENJE
Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska održanoj 17. travnja 2019. godine
donesen je Zaključak o raspravi o obradi i zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada u Gradu
Sisku; KLASA: 351-04/19-01/7, URBROJ: 2176/05-02-19-2.
Gradonačelnica Grada Siska je na temelju točke VI. Zaključka dana 07. svibnja 2019.
godine donijela Odluku o imenovanju Povjerenstva za zaštitu okoliša; KLASA: 351-01/1901/1, URBROJ: 2176/05-01-19-1 (u daljnjem tekstu: Odluka).
Prema članku 3. Odluke, izvješća sa sastanaka Povjerenstvo za zaštitu okoliša je dužno
slati Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša kako bi gradonačelnica svakih 6
mjeseci mogla, temeljem dobivenih mjesečnih izvješća, podnijeti izvješće Gradskom vijeću
Grada Siska.

