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Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije na temelju odredbe članka 7. Odluke o 
ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ 
broj 13/09, 5/12, 9/13, 17/15 i 16/16) te članka 21., stavak 1. i 2. Pravilnika o načinima i 
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne 
novine“, broj 114/15 i 103/18), povodom zahtjeva trgovačkog društva Usluga d.o.o., Šime 
Kurelića 22, 52000 Pazin, OIB 03455963475, dana 25. travnja  2019. godine donosi  
 

 
ODLUKU 

 
o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada "Jelenčići V" u Pazinu 

 
 

Članak 1. 
 
 

Odlagalište neopasnog otpada "Jelenčići V" na području Grada Pazina koje je smješteno na 
k.č. 3827/3 k.o. Zabrežani i 2938/3 k.o. Pazin (dalje: Odlagalište "Jelenčići V") kojim upravlja 
trgovačko društvo Usluga d.o.o. iz Pazina, a na kojem se odlagao otpad s područja Grada 
Pazina te općina Cerovlje, Gračišće, Tinjan, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi 
zatvara se za svako daljnje odlaganje otpada sa danom 25. travnja 2019. godine.  
 

Članak 2. 
 
 

Slijedom navedenog u članku 1. ove Odluke nakon 25. travnja 2019. godine zabranjeno je bilo 
kakvo odlaganje otpada na Odlagalištu "Jelenčići V" od strane svih pravnih i fizičkih osoba, 
kao i od strane trgovačkog društva Usluga d.o.o iz Pazina. 
 
 

Članak 3. 
  
 
Nalaže se upravitelju/odlagatelju odlagališta da osigura:  
 

 održavanje i zaštitu zatvorenog odlagališta, 

 redovite preglede stanja tijela odlagališta, 
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 obavljanje kontrole i nadzora odlagališta usklađenu s Prilogom IV. Pravilnika o 
načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 
otpada („Narodne novine“, broj 114/15 i 103/18) u vremenskom razdoblju od najmanje 
30 godina sukladno izradi  noveliranog Planu zatvaranja odlagališta, te  

 izradu i dostavu godišnjih izvješća o stanju odlagališta i provedbi propisanih mjera 
nadležnom upravnom tijelu u roku od 30 dana od isteka tekuće godine, 

 
a sve u suradnji s Gradom Pazinom kao nositeljem sanacije i zatvaranja prema postojećim 
aktima o gradnji (Izmjena i dopuna Potvrde Glavnog projekta izdane od Upravnog odjela za 
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, KLASA: 361-03/18-03/01, 
2163/01-07-07-18-7, od 11. prosinca 2018. godine) i ugovorima s Fondom za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost Republike Hrvatske i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. 
 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskoj stanici Istarske 
županije. 
 
 
 

         Pročelnik 
 
         Josip Zidarić, dipl.ing.arh. 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
 

1. Usluga d.o.o., Šime Kurelića 22, 52000 Pazin 
2. Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin 

3. Pismohrana, ovdje 
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OBRAZLOŽENJE 
 

 
Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, kao nadležno upravno tijelo koje na području 
Istarske županije rješava zahtjeve za izdavanje dozvola u domeni gospodarenja otpadom koji 
ne uključuju gospodarenje opasnim otpadom i postupke termičke obrade (R1 i D10) otpada 
otpadom temeljem članka 85. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“, broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 7. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 
Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 13/09, 5/12, 9/13, 17/15 i 16/16), 
zaprimilo je dana 6. veljače 2019. godine zahtjev trgovačkog društva Usluga d.o.o., Šime 
Kurelića 22, 52000 Pazin, OIB 03455963475, broj 80-1/19. Zahtjevom Usluga d.o.o. u svojstvu 
upravitelja/ odlagatelja traži postupanje prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja 
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 114/15 i 
103/18) i donošenje odluke o zatvaranju odlagališta otpada „Jelenčići V“ za daljnje odlaganje. 
Uz zahtjev je u elektronskom obliku dostavljena dokumentacija potrebna za procjenu 
prethodnog rada i utjecaja na okoliš te utvrđivanje postojećeg stanja te potom nadopuna 
zaključno s 4. travnja 2019. godine. 
 
Postupajući po odredbama članka 21. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, 
kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada ovo tijelo je dopisom, KLASA: 351-01/19-
01/33, URBROJ: 2163/1-08/2-19-04, od 15. travnja 2019. godine, pozvalo na pregled 
odlagališta upravitelja (odlagatelja) trgovačko društvo Usluga d.o.o. i Grad Pazin kao 
investitora sanacije i konačnog zatvaranja Odlagališta „Jelenčići V“ – Faza IV na k.č. 3827/3 
k.o. Zabrežani i 2938/3 k.o. Pazin.  
 
Tijekom pregleda izvršena je procjena prethodno zaprimljene dokumentacije koja je 
sadržavala i izvješća o kontroli rada odlagališta, pregled samog odlagališta te uvid u projektnu 
dokumentaciju, o čemu je sačinjen zapisnik, KLASA: 351-01/19-01/33, URBROJ: 2163/1-
08/2-19-5, od 17. travnja 2019. godine. 
 
Utvrđeno je da su se stekli uvjeti za zatvaranje odlagališta za daljnje odlaganje otpada s 
obzirom da je dostignut kapacitet odlagališta i da se s istekom dozvole za gospodarenje 
otpadom (KLASA: IP/I-351-01/08-01/06, URBEOJ: 2163/1-08-02/3-13-18, od 15. listopada 
2013. godine) dana 15. listopada 2018. godine prestalo s odlaganjem otpada na lokaciji.  
 
S obzirom na sve navedeno, a temeljem članka 21., stavak 1. Pravilnika o načinima i uvjetima 
odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, ovo nadležno upravno 
tijelu donijelo je obrazloženu Odluku o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Jelenčići V“ 
u Pazinu.  
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