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Općinski načelnik:


Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Jasenice za 2020.
godinu
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OPĆINA JASENICE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Jasenice
za 2020. godinu

Ožujak 2021.
Sadržaj


Uvod



Obveze JLS



Dokumenti prostornog uređenja



Plan gospodarenja otpadom



Analiza, ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Jasenice
uključujući ostvarivanje ciljeva



Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada,
odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva na području
Općine Jasenice
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Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom
te status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom



Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju



Mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada,
uključujući izobrazno – informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada



Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama
otpada



Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada, te mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada



Popis projekata važnih za provedbu odredbi plana, organizacijski aspekti, izvori i
visina financijskih sredstava za provedbe mjera gospodarenja otpadom

1. UVOD
Općina Jasenice nalazi se na sjevernom djelu Zadarske županije, a sjeverna granica
Općine ujedno je i županijska granica prema susjednoj Ličko-senjskoj županiji. Dugom
obalom prostor Općine izlazi na Jadransko more, točnije zapadni rub Podvelebitskog kanala,
te se kroz Novigradsko ždrilo spušta na Novigradsko more. Sjevernim prostorom Općine
dominira dio planinskog masiva Velebita koji je u sastavu Parka prirode Velebit od 1981.
godine. Općina se prostire na površini od 121,44 km², što iznosi 3,3 % kopnenog teritorija
Zadarske županije, te broji 1398 stanovnika (po popisu stanovništva iz 2011. godine)
smještenih u četiri naselja, i to Jasenice, Maslenica, Rovanjska i Zaton Obrovački. Na
području Općine Jasenice djeluje Vlastiti komunalni pogon Općine Jasenice dok je
koncesionar za prikupljanje i zbrinjavanje otpada sa područja Općine Jasenice Čistoća d.o.o.
Zadar, Stjepana Radića 33 OIB: 84923155727. Na području Općine Jesenice nema aktivnih
odlagališta otpada, nekadašnje odlagalište „Dračevac“ nije u upotrebi i planira se sanacija
istog putem EU fondova i prenamjena u reciklažno dvorište za odlaganje i obradu neopasnog i
inertnog građevnog otpada. Plan gospodarenja otpadom Općine Jasenice 2016. – 2022. godine
(„Glasnik Općine Jasenice“ br 4/16) izradila je ovlaštena tvrtka Alfa atest d.o.o. iz Splita, na
koji je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske
županije izdao suglasnost.
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Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine
broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19.) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja
godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne)
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u
svom službenom glasilu.
Člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13,
73/17, 14/19, 98/19.) propisano je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi
gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu (Narodne novine broj
178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do
isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona
i Plana.
2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:








javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog
komunalnog otpada,
odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje
tako odbačenog otpada,
provedbu Plana,
donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne
samouprave, odnosno Grada Zagreba,
provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,
mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje
jedne ili više obveza. JLS je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija
otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te
osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s
načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom
javnost rada.

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE JASENICE
Prostornim planom uređenja Općine Jasenice određena je lokacija za sanaciju
nekadašnjeg odlagališta „Dračevac“ i izgradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad
na lokaciji Dračevac. Lokacija predstavlja napušteno eksploatacijsko polje za koje se
predviđa mogućnost sanacije istog i prenamjena u reciklažno dvorište za odlaganje i
obradu neopasnog i inertnog građevnog otpada. Lokacija je prikazana na
kartografskim prikazima PPUO Jasenice.
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4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE JASENICE
Plan gospodarenja otpadom Općine Jasenice 2016. – 2022. godine („Glasnik Općine
Jasenice“ br 4/16) izradila je ovlaštena tvrtka Alfa atest d.o.o. iz Splita, na koji je Upravni
odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije izdao
suglasnost te koji nije imao kasnijih izmjena i dopuna.
Plan gospodarenja otpadom Općine Jasenice 2016.-2022. sadrži:
Opće podatke, Analizu te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom uključujući
ostvarivanje ciljeva, Podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno
sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju
ciljeva, Podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje
otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
Podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, Mjere potrebne za
ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada uključujući izobrazno –
informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, Opće mjere za gospodarenje
otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, Mjere prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, Mjere odvojenog prikupljanja
otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
Popis projekata važnih za provedbu odredbi plana, Organizacijske aspekte, izvore i visinu

Broj: 02

Glasnik Općine Jasenice

31. ožujka 2021 godine

financiranja za provedbu mjera gospodarenja otpadom te Rokove i nositelje izvršenja
plana.
Cilj je smanjiti količinu ili spriječiti nastanak otpada. Područja na kojima se
najkonkretnije mogu primijeniti mjere za izbjegavanje otpada su smanjivanje dobara za
uporabu i potrošnju, orijentacija na izbjegavanje upotrebe štetnih tvari i vođenje kućanstva
u smislu izbjegavanja nastanka suvišnog otpada. Konkretne mjere koje se u svakom
kućanstvu mogu primijeniti su sljedeće:
- Izbjegavati suvišnu papirnu i kartonsku ambalažu. Npr. tekući napitci se mogu uzimati u
povratnim bocama (npr. staklene boce).
- Ponovna uporaba ambalaže (boca, vrećica).
- Kupovati hranu, higijenska sredstva i sredstva za čišćenje u velikim pakiranjima.
- Izbjegavati kupnju proizvoda za jednokratnu upotrebu, tj. onih proizvoda koji se nedugo
nakon upotrebe bacaju (papirnate čaše, tanjuri, pribor, salvete…).
- Izbjegavati korištenje folija na način da se npr. za namirnice koriste posude koje se
mogu zatvoriti.
- Izbjegavati kupnju lako pokvarljivih namirnica.
- Izbjegavati suvišno kupovanje konzervirane hrane koja donosi velike količine otpada.
Umjesto toga kupovati svježe namirnice.
- Ukoliko mogućnosti dopuštaju, organsku hranu kompostirati u malim kompostnim
jedinicama koje se mogu smjestiti u okućnici ili na balkonu.
- Stare stvari (npr. roba, uređaji) ne bacati već prodati ili pokloniti. Isto tako pri kupnji
istih voditi računa o trajnosti i njihovoj reciklabilnosti.
- Kupovati kvalitetne proizvode koji se mogu reparirati tj., popraviti i koji troše manje
energije (struja, voda)
Komunalni otpad iz javnih i uslužnih djelatnosti podrazumijeva otpad iz administracije u
Općinskim službama, bankama, poslovnim uredima, školama, socijalne i ostale državne i
županijske službe, ugostiteljski objekti itd. Kod svih mjera za izbjegavanje otpada
principijelno se radi o uvođenju štedljivosti u potrošnji materijalnih dobara. Konkretne
mjere koje se planiraju primijeniti su :
- U općinskim i ostalim državnim službama koristiti uredske materijale u količini primjerenoj
za obavljanje poslova (uredsko pokućstvo, pisaći pribori, papiri, ljepila, razni plastični
proizvodi itd.), te iste nakon uporabe odvojeno prikupljati i vraćati ovlaštenim obrađivačima.
U školama i ustanovama omogućiti reciklažu, posebice papira koji se pojavljuje u najvećim
količina te koristiti namještaje i opremu s dužim vijekom trajanja. - U ugostiteljskim
objektima izbjegavati ponudu namirnica u malim pakiranjima, ne koristiti piće u nepovratnim
bocama i ne koristiti jednokratni pribor za jelo. Također izbjegavati korištenje papirnatih
maramica i ubrusa.
Plan gospodarenja otpadom Općine Jasenice izrađen je sukladno Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom.
Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće,
uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave
nadležnog za poslove zaštite okoliša.
Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici
područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE JASENICE UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
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Na području Općine Jasenice komunalni otpad sakuplja Čistoća d.o.o. Zadar temeljem
koncesije. Usluga prikupljanja komunalnog otpada je osigurana na području svih naselja
Općine Jasenice.
Općina Jasenice nema reciklažno dvorište niti će se isto graditi. Razlog za ovu odluku su
nerazmjerno veliki troškovi izgradnje reciklažnog dvorišta koje bi moralo osigurati sve
uvjete nužne za reciklažna dvorišta, a u isto vrijeme funkcionirati na buri bez da budu
dodatni zagađivač okoliša. Projektantske su procjene dokazale da je navedeno ostvarivo
ali uz troškove koji izlaze iz svih predviđenih parametara ulaganja u reciklažna dvorišta.
Obzirom na sve navedeno usluga reciklažnog dvorišta na području Općine Jasenice se
osigurava putem mobilnog reciklažnog dvorišta.
6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA,
ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I
BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU
OPĆINE JASENICE
Tvrtka ili Područje sa kojeg je
Broj stanovnika Naziv
Ukupno
sakupljeno
naziv
otpad skupljen
obuhvaćen
otpada
(preuzeto u tekućoj godini)
(općina/grad)
skupljanjem
Čistoća
Općina Jasenice
1498
Komunalni
Podaci HAOP-a
d.o.o.
otpad
7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH
ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM,
Naziv odlagališta
Dračevac

Opis*
Status korištenja**
Neaktivno
bivše Neaktivno
odlagalište
Dračevac
planira se sanirati putem
EU fondova

Status aktivacije***
U pripremi sanacije

8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM
UKLANJANJU
Redni Naziv divljeg odlagališta Procijenjena količina
Najzastupljenija
Divlje
broj
otpada u m3
vrste odbačenog
odlagalište
otpada
uklonjeno
DA/NE
Jasenice – rudokopi

200

Razno

Naziv uklonjenog
divljeg odlagališta

Troškovi uklanjanja
otpada u kunama

Financiranje iz
proračuna JLS

Jasenice (stara cesta

n/p

n/p

Financiranje iz
sredstava
FZOEU
Ne

NE

Drugi način
financiranja
Prikupljeno i
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pripremljeno za
odvoz te
odvezeno od
nepoznatih
osoba

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI
SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNOINFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA,
Općina Jasenice je u suradnji s nositeljem projekta Gradom Obrovcem provela projekt
„Razvrstaj i Recikliraj“ koje je trajao u razdoblju od 31. srpnja 2018 do 28. ožujka 2019.
godine. Kroz ovaj projekt koji je trajao od sufinanciran i iz Strukturnih i investicijskih
fondova – operativnog programa Konkurentnost i kohezija izrađeno je sljedeće:
Letci za djecu – 3000 letaka za djecu predškolskog i školskog uzrasta koji sadržavaju
informacije prilagođene najmlađim uzrastima. Letci su distribuirani u osnovnim školama i
vrtićima na području obuhvata projekta.
Letci za turiste – 9000 letaka o sprječavanju nastanka otpada za turiste ( na engleskom jeziku)
koji će biti distribuirani putem djelatnika turističkih zajednica i djelatnika jedinica lokalne
samouprave.
Vodiči za kućanstva – 8578 vodiča/brošura o sprječavanju nastanka otpada za kućanstva koji
se dijele kućanstvima na području obuhvata projekta.
Plakati – 27 plakata (po 3 za svaku jedinicu lokalne samouprave) koji sadržavaju upute o
preuzimanju mobilne aplikacije te informacije i projektu.
Roll-up banneri – 9 roll-u bannera za svaku jedinicu lokalne samo uprave na području
obuhvata projekta. Sadrže informacije o projektu.
Vodiči za slijepe i slabovidne osobe – 100 vodiča o sprječavanju nastanka otpada za slijepe i
slabovidne osobe tiskane na Braillevom pismu kako bi se omogućila jednaka razina
informiranosti o održivom gospodarenju otpadom.
Javne tribine (edukacije) za stanovništvo – 9 javnih tribina za stanovništvo na području
obuhvata projekta.
Javne tribine (edukacije) za djecu predškolskog uzrasta – 8 edukacija za djecu u vrtićima na
području obuhvata projekta.
Radio emisija – radio emisija emitirana na Radio Zadru namijenjena cjelokupnom
stanovništvu.
Mobilna aplikacija – mobilna aplikacija na hrvatskom i engleskom jeziku pod nazivom „
Razvrstaj i Recikliraj“ koja je namijenjena za cjelokupno stanovništvo i turiste na području
obuhvata projekta. Aplikacija sadržava dvojezične upute o sortiranju otpada, kutak za
najmlađi uzrast , informacije o rasporedu odvoza otpada, pregled lokacija zelenih otoka itd.
Mobilna aplikacija sadržava i rubriku za slikanje i prijavljivanje komunalnih problema iz
područja gospodarenja (primjerice ilegalnog odlagališta otpada). Mobilna aplikacija se može
preuzeti na Google Play store ili na App Store aplikaciji.

10. . OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA,
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Integralni koncept gospodarenja otpadom sadrži osnovna načela izbjegavanja nastanka
otpada, vrednovanja otpada čiji se nastanak nije mogao izbjeći (materijalna, biološka i
energetska reciklaža) te odlaganja otpada koji se ne može drugačije iskoristiti.
Postupanje s otpadom na području Općine razvijati u skladu sa ciljem ostvarivanja
integralnog koncepta gospodarenja otpadom, čije su osnove:
- sprječavanje nenadziranog postupanja s otpadom
- iskorištavanje vrijednih svojstava pojedinih vrsta otpada u materijalne svrhe
- kontrolirano odlaganje ostatnog otpada
- saniranje otpadom onečišćenog tla.
Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog
otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada na način da osigura:
– postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje
problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, koji nisu
obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini
– obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, spremnika
za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i
tekstila
– uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.
Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog
otpada obavlja služba nadležna za komunalni red jedinice lokalne samouprave (u daljnjem
tekstu: komunalni redar) na sljedeći način (čl.36.):
– mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada koje uključuju:






uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada o provedbu redovitog
godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja
postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije
godine evidentirano postojanje odbačenog otpada
druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave –
mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš:
radi provedbe ovih mjera komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno
posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen
otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu
upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području
(dobru).

Predstavničko tijelo Općine Jasenice dužno je, temeljem gore navedenog izvješća donijeti
odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na
kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.
Način provedbe gore navedenih mjera uređuju se odlukom predstavničkog tijela Općine
Jasenice o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada, koja se dostavlja Ministarstvu, te objavljuje u službenom glasilu i na
mrežnim stranicama Općine Jasenice.
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Sukladno čl. 39. Općina Jasenice dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati
godišnju provedbu edukacijsko - informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na
svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i
objavu specijaliziranih priloga u medijima kao što su televizija i radio.
Opasni otpad
Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Zakonom o
održivom gospodarenju otpadom, tj. Dodatkom III. navedenog Zakona. Opasni otpad koji se
stvara u domaćinstvima zahtjeva poseban tretman. Obzirom da u RH još uvijek nije razrađen
koncept gospodarenja opasnim otpadom, ova vrsta otpada se skuplja u mobilnom reciklažnom
dvorištu i predaje ovlaštenim sakupljačima na daljnji postupak (obrada ili izvoz)
Posebne kategorije otpada
Kategorije posebnog otpada koje se mogu pojaviti u Općini Jasenice su slijedeće:
1. Biootpad
2. Otpad koji sadrži azbest
3. Građevni otpad
4. Nusproizvodi životinjskog podrijetla
5. Ambalaža i ambalažni otpad
6. Otpadne gume
7. Otpadna vozila
8. Otpadna ulja
9. Otpadne baterije i akumulatori
10. Električni i elektronički otpad
1. Na području Općine Jasenice nema organiziranog prikupljanja biootpada. Biootpad se
najčešće odlaže u spremnike za otpad s ostalim vrstama otpada, te kao takav odlaže na
odlagalište. Navedeni otpad jedan dio građana samoinicijativno odvaja i prikuplja unutar
kućanstva, te njegovim tretmanom u procesu kompostiranja dobiva ekološki prihvatljivo biognojivo tj. kompost za vlastitu upotrebu. Obzirom da većina stanovnika stanuje u vlastitim
kućama, očekuje se da će sami kompostirati biootpad u vrtnim komposterima.
2. Gospodarenje otpadom koji sadrži azbest propisano je Pravilnikom o načinu i postupcima
gospodarenja otpadom koji sadrži azbest i Naputkom o postupanju s otpadom koji sadrži
azbest, a njihov je cilj utvrđivanje mjera u svrhu sprečavanja i smanjenja onečišćenja
azbestom radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. U skladu s odredbom Zakona, azbest će se
odvoziti na regionalni centar za gospodarenje otpadom koji će imati riješen njegovo
zbrinjavanje na Zakonom i Pravilnikom propisan način.
3. Posjednik građevnog otpada dužan je snositi sve troškove gospodarenja građevnim
otpadom, kao i osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog
otpada, dok odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada posjednik
građevnog otpada mora povjeriti ovlaštenoj osobi. Ovlaštena osoba obavlja djelatnost
gospodarenja građevnim otpadom u reciklažnom dvorištu na stacionarnim uređajima za
oporabu, odnosno na gradilištu gdje nastaje građevni otpad pomoću mobilnog uređaja.
Županija određuje lokacije za gospodarenje građevnim otpadom na svojem području, a
Općina Jasenice dužna je putem reciklažnog dvorišta osigurati preuzimanje građevnog otpada
sa svojeg područja
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4. Zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina, poslove
sakupljanja obavljati će pravne ili fizičke osobe registrirane za sakupljanje nusproizvoda
upisane u Upisnik registriranih objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima i od njih
dobivenim proizvodima.
5. Gospodarenje ambalažnim otpadom uređeno je Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj
ambalaži. Pravilnik propisuje mjere i aktivnosti za odvojeno skupljanje otpadne ambalaže
prema vrsti ambalaže, uporabu, te zbrinjavanje otpadne ambalaže iz naknada proizvođača i
uvoznika za proizvode koji se stavljaju u promet. PET ambalažu i ambalažno staklo
stanovnici vraćaju u trgovine, te za isto dobivaju povratnu naknadu. Ambalažu od papira,
kartona, plastike i staklenu ambalažu stanovnici će sami odlagati u za to određene spremnike
na zelenim otocima i u reciklažno dvorište. Dok se tijekom 2020. godine planira nabavka
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i za kućanstva.
6. Posjednik otpadnih guma dužan je predati otpadne gume ovlaštenom skupljaču i osigurati
uvjete ovlaštenom skupljaču za nesmetano preuzimanje otpadnih guma, te mu predati
popunjeni prateći list Ili može samostalno predati otpadne gume u privremeno skladište
ovlaštenog skupljača uz predaju popunjenog pratećeg lista. Ovlašteni skupljač otpadnih guma
dužan je preuzeti otpadne gume bez naplate od posjednika guma.
7. Skupljač je dužan preuzeti otpadno vozilo bez naplate od posjednika otpadnog vozila.
Posjednik otpadnog vozila obvezan je otpadno vozilo u cijelosti predati skupljaču te potpisom
ovjeriti ispunjeni obrazac Pratećeg lista za opasni otpad i jedan primjerak zadržati za sebe.
Otpadno vozilo u cijelosti je isporučeno skupljaču ako ima sve osnovne sastavne dijelove
motornog vozila posebno motor i karoseriju, kotače vozila, automobilske gume te baterije i
akumulatore. Posjednik otpadnog vozila mora skupljaču uz otpadno vozilo predati presliku
prometne dozvole. Ako posjednik otpadnog vozila posjeduje otpadno vozilo nepoznatog
vlasnika uz otpadno vozilo kada ga predaje skupljaču obvezan je priložiti zapisnik
komunalnog redarstva
8. Posjednik otpadnih ulja dužan je predati otpadna ulja ovlaštenom sakupljaču otpadnih ulja
uz popunjeni prateći list. Prilikom preuzimanja otpadnih ulja od posjednika ulja, ovlašteni
sakupljač otpadnih ulja dužan je ovjeriti prateće listove. Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja
dužan je preuzeti otpadna ulja od posjednika otpadnih ulja bez naknade.
9. Posjednik otpadnih baterija i akumulatora mora voditi očevidnik o nastajanju i tijeku
otpadnih baterija i akumulatora. Posjednik otpadnih baterija i akumulatora dužan je predati
otpadne baterije i akumulatore te popunjeni prateći list skupljaču i osigurati mu uvjete za
nesmetano preuzimanje otpadnih baterija i akumulatora. Skupljanje otpadnih baterija i
akumulatora također je organizirano i preko prodajnih mjesta, trošak zbrinjavanja otpada
podmiruju proizvođači i uvoznici uplatom naknada u FZOEU-u prigodom stavljanja
proizvoda na tržište. FZOEU isplaćuje naknadu skupljačima i obrađivačima za skupljene i
obrađene količine otpadnih baterija i akumulatora.
10.Posjednik EE otpada obvezan je EE otpad odvajati od miješanog komunalnog otpada i od
ostalih vrsta otpada te ga predati u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno
rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova. Takvim EE otpadom smatraju se i
prethodno nerastavljeni dijelovi EE opreme koja se sastoji od više cjelina (npr. monitori
računala, elektromotori crpki ili kompresora i sl.) Predaja odvojeno sakupljenog EE otpada
obavlja se bez naplate za kućanstva i registrirane osobe i na način koji omogućuje optimalne
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uvjete za pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i druge postupke oporabe te izdvajanje
opasnih tvari iz EE otpada. Sakupljač je obvezan od posjednika preuzeti EE otpad u cijelosti i
u takvom ga stanju predati obrađivaču. Sakupljač je obvezan, na poziv posjednika EE otpada
u kućanstvu, bez naplate i unutar 20 dana od poziva preuzeti EE otpad čija je ukupna masa
veća od 30 kg, a može preuzeti i manju količinu. Posjednik EE otpada u kućanstvu obvezan je
prilikom predaje EE otpada sakupljaču potvrditi primopredaju EE otpada potpisom na obrascu
Potvrda o primopredaji EE otpada u kućanstvu.

11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG
PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE
KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA,
Miješani komunalni otpad se tijekom 2020. godine prikupljao u turistički razvijenijim
mjestima Maslenici i Rovanjskoj učestalošću od 2 x odvoz tjedno dok u ostalom dijelu
općine Jasenice učestalošću 1 x odvoz tjedno. Provedene su mjere za odvojeno
prikupljanje papira, metala, stakla i plastike urednim održavanje tkz. „zelenih otoka“
koji su na raspolaganju u svim naseljima.
 Lokacije na kojima su postavljeni zeleni otoci 1. Kod TZ Maslenica Ulica
G.Šuška 2.Kod Trafostanice Maslenica Ulica Tina Ujevića 3. Rovanjska Ulica
Kralja P.Krešimira IV 4.Kod seoske cisterne Jasenice 5. Glinica Zaton
Obrovački
U pripremi za provedbu u 2020. godini je projekt nabavke spremnika za odvojeno
prikupljanje otpada za kućanstva.
12. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA,
ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM,
Tijekom 2017. godine izvršena je priprema projekata za sufinanciranje iz EU fondova koji
su se kandidirali u prvoj polovici 2018. godine, te bi u 2021. godine trebali dobiti
spremnike navedene ispod:
1. „Dostava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvima“
13. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
Redni
broj

Predviđeno PGO za 2021. god

Izvršeno
DA/NE/DJELOMIČNO
Dostava spremnika za odvojeno prikupljanje NE (iz Fonda za zaštitu
otpada u kućanstvima
okoliša su nas kontaktirali,
te bi uskoro trebali dobiti
spremnike

14. ZAKLJUČAK
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Na području Općine Jasenice su tijekom 2020. godine građanima na raspolaganju bile usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada, periodičan odvoz glomaznog otpada, zeleni otoci
i mobilno reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada. Izvršene su pripremne radnje
na uspostavi učinkovitog sustava održivog gospodarenja otpadom. Pripremljeni su projekti za
sufinanciranje iz EU fondova koji će ostvariti ciljeve smanjenje količina otpada. Tijekom
2021. godine nužno je realizirati projekte nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
u kućanstvima,.
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