
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 
Na temelju čl. 80. st. 3. Poslovnika Skupštine Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“, broj 14/19, 4/13, 10/20 i 6/21) veznao za Prijedlog Zaključka o provođenju ekološke 
studije utjecaja ŽCGO Kaštijun na zdravlje mještana i osiguranje uvjete za zatvaranje ŽCGO 
Kaštijun, te pronalazak alternativnog rješenja za zbrinjavanje otpada – predlagatelja Danijela 
Ferića, Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 13. listopada 2021. godine 
donosi slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
o odbijanju prijedloga Zaključka o povođenju ekološke studije utjecaja ŽCGO Kaštijun 

na zdravlje mještana i osiguranje uvjeta za zatvaranje ŽCGO Kaštijun te pronalazak 
alternativnog rješenja za zbrinjavanje otpada 

 predlagatelja Danijela Ferića 
 
 

1. Odbija se prijedlog Zaključka o povođenju ekološke studije utjecaja ŽCGO Kaštijun na 
zdravlje mještana i osiguranje uvjeta za zatvaranje ŽCGO Kaštijun te pronalazak 
alternativnog rješenja za zbrinjavanje otpada predlagatelja Danijela Ferića, 

 
2. Zaključak o odbijanju priloženog akta, iscrpno obrazložen dostavlja se predlagatelju. 

 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Istarske županije.“ 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Vijećnik, predlagatelj Danijel Ferić uputio je dana 6. rujna 2021. godine Skupštini 
Istarske županije prijedlog da se na sjednicu Skupštine Istarske županije koja se održava 9. 
rujna 2021. godine uputi prijedlog za donošenje Zaključka o povođenju ekološke studije 
utjecaja ŽCGO Kaštijun na zdravlje mještana i osiguranje uvjeta za zatvaranje ŽCGO Kaštijun 
te pronalazak alternativnog rješenja za zbrinjavanje otpada. Prijedlogom Zaključka predlaže 
da se:  

1. utvrdi opravdanim provesti ekološku studiju utjecaja Županijskog centra za 
gospodarenje otpadom Kaštijun na zdravlje mještana grada Pule i općine Medulin 
i mještana u neposrednoj blizini u cilju mjerenja izloženosti faktoru rizika stanovnika 
u odnosu na ostale stanovnike Istarske županije, 

2. zadužuje Zavod za javno zdravstvo Istarske županije samostalno ili u suradnji s 
ovlaštenim institucijama za izradu i provođenje ekološke studije iz točke 1. ovog 
Zaključka. 

3. zadužuje se Zavod za javno zdravstvo Istarske županije samostalno ili u suradnji 
s ovlaštenim institucijama da izradi program izrade ekološke studije utjecaja 
Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun na zdravlje mještana grada 
Pule i općine Medulin i mještana u neposrednoj blizini te istu odmah po završetku, 
a najkasnije u roku od 15 dana dostavi članovima Županijske skupštine. 
da se sredstva za provedbu ekološke studije iz točke 1. ovog Zaključka osiguraju 
u Proračunu Istarske županije. 

4. Traži od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da osigura uvjete za 
zatvaranje Županijskog centra za gospodarenje otpada Kaštijun i da pronađe 
alternativno rješenje za odgovarajuće zbrinjavanje otpada. 

 
Skupština Istarske županije je primjenom čl. 80. st. 3. Poslovnika Skupštine Istarske 

županije („Službene novine Istarske županije“, broj 14/19, 4/13, 10/20 i 6/21) odbila prijedlog 
predlagatelja Zaključkom.  



                                                             
 

U postupku je utvrđeno da je prijedlog zaprimljen od ovlaštenog predlagatelja iz čl. 
73. st. 1 Poslovnika u propisanoj formi iz čl. 75.  Poslovnika , te je prijedlog upućen u redovni 
postupak donošenja iz razloga jer nisu ispunjeni uvjeti za hitni postupak predviđeni odredbama 

92-96. Poslovnika.  
Slijedom odredbe čl. 74. st. 3. predsjednica Skupštine uputila je prijedlog akta Županu 

koji se je primjenom odredbe čl. 76. st. 1 očitovao u svom mišljenju u kojem navodi da se 
program praćenja utjecaja na zdravlje mještana u blizini zone gospodarenja otpadom Kaštijun 
provodi  od kraja 2020. kao nadopuna Programa zdravstvene ekologije koji je kroz Odjel za 
zdravstvo i socijalnu skrb povjereno Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije.  

Također Kaštijun d.o.o. Pula i Herculanea d.o.o. Pula imaju u obvezi i vrše program 
praćenja, a s obzirom da postoji dugogodišnji niz podataka (pogotovo za odlagalište Kaštijun). 
Predloženi program usklađen je na način da se ne vrše ista mjerenja. Mjerenja predstavljaju 
nadstandard i uključuju biološki monitoring mještana te olfaktometrijska mjerenja. U provedbi 
su korištena i iskustva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije 
kojemu je povjereno i dio provedbe. 

O hodogramu, statusu i dosadašnjim rezultatima provedbe na tematskoj sjednici 
dosadašnje rezultate prezentirao je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske 
županije.  

Predsjednik Uprave društva  Kaštijun d.o.o. Pula naveo je da je studija naručena i 
financirana od strane Kaštijun d.o.o. Pula. 

Nadalje na sjednici Skupštine Istarske županije Župan i ali vijećnici, vezano za točku 
4. prijedloga Zaključka ukazivali su da Istarska županija nije pretežiti vlasnik, niti najveći 
pojedinačni vlasnik ŽCGO Kaštijun d.o.o., već je to Grad Pula, te stoga smatraju da Skupština 
Istarske županije nije niti nadležna, bez odluke Grada Pule i jedinica lokalne samouprave sa 
područja Istarske županije kojima su povjereni komunalni poslovi donijeti akt, niti preporučiti 
postupanje nadležnih ministarstava Također je navedeno kako je ŽCGO Kaštijun d.o.o. Pula 
u postupku restrukturiranja kojima će JLS preuzeti osnivačka prava, te bi stoga ovaj prijedlog 
zaključka prethodno trebalo razmatrati na predstavničkim tijelima lokalnih jedinica, osobito 
Grada Pule.  

Primjenom odredbe čl. 78. st. 1. Poslovnika prijedlog akta prije razmatranja na 
Skupštini  razmatraju radna tijela u čijem su djelokrugu pitanja koja se aktom uređuju, osim 
ako je akt upućen po hitnom postupku. Budući da radna tijela još nisu osnovana, primjenom 
odredbe čl. 78. st. 3. Poslovnika akta je upućen na sjednicu Skupštine Istarske županije.  

Naime, odredbom čl. 78. st. 3.Poslovnika  propisano je da ukoliko radno tijelo do 
zasjedanja Skupštine ne razmotri predloženi akt, isti će se razmotriti na sjednici Skupštine bez 
obzira na ovu okolnost.  

Slijedom navedenog predsjednica Skupštine je prijedlog akta uvrstila na sjednicu 
Skupštine Istarske županije koja se održala 13. listopada 2021. godine te je sukladno čl.110. 

Poslovnika poziv za sjednicu Skupštine Istarske županije upućen u roku od osam (8) radnih 
dana prije održavanja Skupštine.  

Rasprava o prijedlogu akta sukladno čl. 80. st. 1. Poslovnika može se voditi kao opća 
rasprava i kao rasprava o pojedinostima. Budući da je Župan izrazio mišljenje da predložene 

akte nije potrebno donijeti provedena je opća rasprava o potrebi donošenja akta, na način da 
je predlagatelj dao uvodna obrazloženja, Župan usmeno iznio svoje mišljenje, te je otvorena 
rasprava u kojoj su sudjelovali klubovi vijećnika i pojedinačna rasprava.  

Nakon rasprave Skupština Istarske županije je temeljem čl. 80. st. 3. sa 24 glasa „ZA“ 
, 5 glasova „PROTIV“ i 4 „SUZDRŽANA“ glasa donijela zaključak kao u dispozitivu.  
 
KLASA: 021-04/21-01/19 
URBROJ: 2163/1-01/1-21-04 
Pazin, 13. listopada 2021.  



                                                             
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE  
Predsjednica  

Sandra Ćakić Kuhar 

 

 
 

1. Danijel Ferić, danijel.ferić@istra-istria.hr. 

2. Županu Istarske županije, Flanatička 29 

3. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ, Flanatička 29 

4. Kaštijun d.o.o., Premanturska cesta 215, Pula 

5. Objava, ovdje 

6. Pismohrana, ovdje 
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