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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
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1. UVOD
Člankom 20. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj 94/13, u daljnjem tekstu: Zakon) 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 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.
Plan gospodarenja otpadom Općine Tisno za razdoblje od 2010. do 2018. godine donijelo
je Općinsko vijeće Općine Tisno, na 14. sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine, a objavljen je
u „Službenom glasniku Šibensko-kninske županije“
Općinski načelnik Općine Tisno podnosi Općinskom vijeću Izvješće o provedbi PGO, a
poglavito se ono odnosi na provedbu utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera
tijekom 2017. godine.
Općina Tisno se nalazi na zapadnom dijelu Šibensko-kninske županije i to dijelom na otoku
Murteru, povezanim pokretnim mostom, a dijelom na kopnu. Po popisu stanovnika iz 2011.
godine broji 3.041 stanovnika te 4.375 stambenih jedinica. U svom sastavu općina Tisno broji
5 naselja i to:
- Tisno
…………………. 1.273 stanovnika i 2.017 stambenih jedinica
- Betina
………………..
689 stanovnika i 1.072 stambene jedinice
- Jezera
……………….. 857 stanovnika i 1.146 stambenih jedinica
- Dubrava kod Tisna …….
176 stanovnika i 105 stambenih jedinica
- Dazlina ………………….
45 stanovnika i 34 stambene jedinice
Ukupna površina općine Tisno je 67 km2.
Ježinac d.o.o. Tisno organizira i obavlja djelatnost prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
odvojenog prikupljanja selektivnog otpada, prikupljanja i odvoza glomaznog otpada, čišćenja
divljih odlagališta te odlaganja komunalnog otpada na regionalno odlagalište Bikarac. Vrši se
organizirano sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima kao
i otpada iz poslovnih prostora, na području mjesta Betina, Jezera, Tisno, Dubrava kod Tisna i
Dazlini.
Na području općine Tisno povremeno se pojavljuju divlji deponiji građevinskog i krupnog
otpada i to uglavnom sezonski (proljeće i jesen). Putem komunalnog redarstva općine Tisno te
dojavama građana ista se u najkraćem roku saniraju odvoženjem na za to predviđeno
odlagalište na trošak općine, odnosno komunalnog poduzeća.
Količina otpada raste, a infrastruktura koja bi taj otpad trebala zbrinuti nije dostatna. Sustav
gospodarenja otpadom ne funkcionira u potpunosti, među ostalim i stoga što se propisi
kojima se utvrđuje gospodarenje otpadom ne provode u cijelosti.

Odgovornost u procesu unapređenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom podijeljena je
na sve sudionike u gospodarenju otpadom. U Nacionalnoj strategiji gospodarenja otpadom
naglašava se značaj ojačanja horizontalne i vertikalne koordinacije između upravnih struktura,
uz odgovarajuću stručnu podršku.
Na jedinicama lokalne samouprave je da glede ukupnog postupanja s otpadom donesu
planove gospodarenja otpadom, odrede lokaciju u prostorno - planskoj dokumentaciji, te
osiguraju uvjete za provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom,
odnosno da uredno vode evidenciju o ukupno nastalim količinama otpada u okviru svoje
nadležnosti. Osiguranjem takvih uvjeta stječe se i polazna osnova za kvalitetno očuvanja
okoliša. Putem komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o. provode se Zakonom propisane aktivnosti
skupljanja, razdvajanja i deponiranja prikupljenog otpada.
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Tisno u razdoblju od 2010. do 2018. godine (u
daljnjem tekstu Plan gospodarenja otpadom za Općinu Tisno) izradila je tvrtka Hudec
plan d.o.o. iz Zagreba, prosinac 2009. godine, u suradnji s stručnim službama Općine
Tisno. Plan je donesen na sjednici općinskog vijeća općine Tisno 14.listopada 2011.
godine.
2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom
kojim se uređuje zaštita okoliša, a osobito na temelju načela:
Načelo onečišćivač plača
Načelo blizine
Načelo samodostatnosti i
Načelo slijedivosti

Prema Zakonu jedinice lokalne samouprave dužne su 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 Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom te uklanjanje tako odbačenog otpada,
provedbu Plana,
donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,
provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području,
mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada

Jedinice lokalne samouprave ima obvezu odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala,
stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura:
- funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom
području,
- postavljanjem odgovarajući broj i vrste spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog
papira, metala, stakla, plastike i tekstila na javnoj površini,
- obavještavanje kućanstva o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne
jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i
tekstila,
- uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika
usluge.
3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA
Osnovni prostorno planski dokument Općine Tisno je Prostorni plan uređenja Općine Tisno
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 20/06. i 2/14. – u daljnjem tekstu: Prostorni
plan).
Odredbama Prostornog plana je određeno da će se gospodarenje svim vrstama i količinama
otpada koje nastaju na području Općine Tisno osigurati u sklopu državnog sustava za gospodarenje
opasnim otpadom, te županijskog sustava za gospodarenje komunalnim i neopasnim proizvodnim
otpadom, na lokaciji Bikarac – izvan granica Općine Tisno.
Pretovarna - transfer stanica i reciklažno dvorište se određuju na graničnom području s Općinom
Pirovac na lokaciji Veprštak / Dubrava kod Tisna. Lokacija se nalazi na odgovarajućoj udaljenosti od
građevinskih područja naselja.
Rješenje za reciklažno dvorište površine 2 tis.m2 sa tvrdim objektom u mjestu Dazlina je u
postupku ucrtavanja u Katastar Šibenik.
U reciklažnom dvorištu moguće je prikupljanje, razvrstavanje i baliranje oporabivog otpada dok će
se neopasni građevinski otpad (građevinski materijal iz iskopa i obrađeni građevinski otpad)
zbrinjavati po otvaranju gospodarske zone u Dubravi, južno od kamenoloma Veprštak.
Zbrinjavanje te vrste otpada je moguće i u zoni namijenjenoj za eksploataciju građevinskog
kamena, na dijelovima u kojima je prestala eksploatacija i u kojima se prema prostornim
mogućnostima i posebnim propisima mogu osigurati tehnološki i prostorni uvjeti dugoročnog
zbrinjavanja, a sve sukladno projektu sanacije i planiranoj namjeni devastiranog područja.

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE TISNO
„Plan gospodarenja otpadom za Općinu Tisno“ izrađen je prema propisima iz Zakona o
otpadu (NN178/04, 111/06, 60/08, 97/09).
Usklađen je s Planom gospodarenja otpadom u Šibensko-kninskoj županiji (Službeni
glasnik 15/07), Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 85/07) i
Strategijom gospodarenja otpadom (NN 130/05).
Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06, 60/08, 87/09) pravna je osnova za donošenje
Plana gospodarenja otpadom općine Tisno i on propisuje slijedeće:

• Plan gospodarenja otpadom donosi Općinsko vijeće za razdoblje od 8 godina,
a njegovo izvršenje provjerava se godišnje;
• Provedbu Plana gospodarenja otpadom nadzire nadležni ured;
• Općinski načelnik dužan je jednom godišnje, a do 30. travnja tekuće godine, za
prethodnu godinu, podnositi općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a
poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera;
• Upravni odjel za komunalni sustav usvojeno izvješće dostavlja Ministarstvu za
zaštitu okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva i Agenciji za zaštitu okoliša;
• Plan gospodarenja otpadom objavljuje se u Službenom glasniku Općine Tisno;
• Izmjene i/ili dopune Plana gospodarenja otpadom mogu se donijeti samo za
četverogodišnje razdoblje na temelju analize učinkovitosti poduzetih mjera iz
izvješća za to razdoblje, a iznimno i prije uz suglasnost Ministarstva.
Stoga, Plan gospodarenja otpadom općine Tisno ostaje na snazi do 2018. godine.

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM
5.1. Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom definirana je javna usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada kao usluga od općeg
interesa. Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog
komunalnog otpada mogu obavljati u skladu s odredbama spomenutog Zakona trgovačka
društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave u 100%-tnom udjelu.
5.2. Ježinac d.o.o., Tisno - davatelj usluge
Ježinac d.o.o. Tisno organizira i obavlja djelatnost prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
odvojenog prikupljanja selektivnog otpada, prikupljanja i odvoza glomaznog otpada, čišćenja
divljih odlagališta te odlaganja komunalnog otpada na odlagalište Bikarac. Vrši se organizirano
sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima kao i otpada iz
poslovnih prostora, na području svih pobrojanih mjesta u općini Tisno.
Tako sakupljen mješoviti otpad odlaže se na odlagalištu Bikarac a otpad za oporabu koji se
sakuplja u posebno označenim kantama razvrstava se u reciklažnom dvorištu u Dazlini.
Korisnici usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada odlažu na različite načine:
kućanstva imaju plastične kante volumena 120 l, 240 l kao i manji poslovni prostori, kućanstva
iz stambenih zgrada odlažu otpad u kontejnere volumena 1.100 l koji su postavljeni na javnim
površinama ispred zgrada kao i u polupodzemnim kontejnerima od 3.100 l ili 5.000 l na
zelenim otocima u Tisnom, Jezerima i Betini.
Komunalno poduzeće raspolaže voznim parkom od 5 vozila. Prosječan broj radnika na odvozu
je 19 , od toga 8 vozača i 11 radnika na odvoženju otpada.
Poslovi sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada za fizičke i pravne osobe izvršavali
su se sukladno terminskom planu. Pravne osobe koje imaju Ugovor s komunalnim poduzećem
dogovaraju broj, vrstu i zapreminu posude za odlaganje otpada, kao i termine odvoza.
Organiziranim sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada obuhvaćeno je 100% stanovništva,

odnosno sva kućanstava te svi gospodarski subjekti. Prikupljeni otpad odlaže se na regionalno
odlagalište Bikarac, Šibenik.
Od druge polovine 2012. do 2014. godinu su pripremljeni uvjeti za selektivno prikupljanje
otpada na području Općine Tisno podjelom žutih kanti zapremine 120 l za odlaganje papira,
plastike, tetrapaka, limene i staklene ambalaže. Također je ustrojeno „Eko dvorište“ u Dazlini
sa presom za baliranje papira/kartona, plastične i metalne ambalaže.
Za potrebe efikasnijeg prikupljanja otpada kako iz domaćinstava tako i sa javnih površina
uključujući polupodzemne kontejnere tipa Molok nabavljena su adekvatna vozila.

Na 3 lokacije po jedan u naseljima Tisnom, Jezera i Betina nalaze se spremnici za
odlaganje tekstila. Spremnike za tekstil postavlja i sakuplja Tekstil vlakno d.o.o. Prema
podacima poduzeća Tekstil vlakno d.o.o. sakupljanje tekstila započinje od 2015. godine.
Prosječno se mjesečno sakupi oko 200 kg otpadnog tekstila, odnosno 2.400 t u 2017.

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO
SAKUPLJANOG OTPADA
Sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada vrši se
prema planu odvoza i to minimalno osam puta mjesečno na cjelokupnom području Općine
Tisno.
Građani/kućanstva i manji poslovni subjekti otpad odlažu u posude za otpad zapremina od 120 l,
240 l.
U polupodzemnim (Molok) kontejnerima (22 komada) na javnim površinama prikuplja se papir i
PET ambalaža kao i ostali komunalni otpad.
U kontejnerima kapaciteta 1.100 l opremljeni su kampovi, marine i veći gospodarski subjekti kao
i javne površine.
Krupni (glomazni) komunalni otpad korisnik usluge samostalno odvozi na za to predviđenu
lokaciju.
Na području Općine Tisno Količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada (t) na
području Općine Tisno u razdoblju u 2017. godini iznosi 2.257,32 tone odnosno 726,35
kg/stalnom stanovniku. Napomenuti je da je to i otpad prikupljen u ljetnoj sezoni kada na
području općine zabilježeno 682.831 noćenje što znači da je cca 80.000 turista boravilo na
ovom području.
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7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE

8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
Na području Općine Tisno tijekom 2017. godine nisu evidentirana divlja odlagališta.
Na nekoliko lokacija je odložen građevinski i krupni otpad u manjim količinama, koji je uklonjen
redovnim obilaskom djelatnika komunalnog poduzeća, kojem je povjereno obavljanje javne
usluge prikupljanja otpada.

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA
OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA
OTPADA

Zaposlenici komunalnog poduzeća su prošli odgovarajuću edukaciju s ciljem učinkovitijeg
gospodarenja otpadom.
Općina Tisno je planom za 2017. godinu osigurala sredstva za projekt i implementaciju
video nadzora javnih površina i prometnica sa povezivanjem na komunalno redarstvo a
poradi preventivnog ilegalnog prijevoza i odlaganja otpada a osobiti krupnog i
građevinskog.

10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Nabavljena su 4 otvorena kontejnera za prikupljanje krupnog i selektivnog otpada.
Planira se u 2017. godini u reciklažnom dvorištu postaviti nevedeni kontejneri te
informirati preko medija i društvenih mreža lokacija i vrijeme prikupljanja ove vrste
otpada.

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

U cilju poduzimanja mjera za odvojeno prikupljanje otpada u tijeku 2018. godine planiraju
se projekti za dodatno sufinanciranje nabave 200 kom kompostera zapremnine 310 l od
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Tijekom 2017. godine na području Općine Tisno povremeno se odvojeno prikupljao papir i
PET ambalaža.
Krupni (glomazni) komunalni otpad korisnik usluge samostalno odvozi na za to predviđenu

lokaciju u postavljene kontejnere. Korisnik usluge tijekom kalendarske godine može u dva
navrata odložiti najviše do 2 m3 krupnog (glomaznog) komunalnog otpada bez plaćanja naknade.
12. ZAKLJUČAK

Kako bi se postojeće stanje uskladilo sa zahtjevima određenim Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom, planira se tijekom 2016. godine započet je postupak revidiranja
postojećeg Plana i s njime u skladu provođenje zadanih ciljeva.
Kako bi se ispoštovali zakonski zahtjevi planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta,
odvojeno sakupljanje otpada, daljnja kontinuirana edukacija stanovnika te kontinuirani
nadzor terena radi sprječavanja nastajanja eventualnih divljih odlagališta.
Za značajnije smanjenje količina otpada trebat će dulje vrijeme i disciplinirano pridržavanje
svih predviđenih mjera za izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada i mjera gospodarenja
otpadom općenito.
Također, uspješnost implementiranih mjera uvelike ovisi i o uspostavi cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom na razini Šibensko-kninske županije.
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