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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
NAČELNIK
KLASA: 112-01/22-02/01
URBROJ: 2198-22-02/1-22-1
Kukljica, 19. siječnja 2022.
Na temelju članka 10. stavka 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i
članka 47. stavka 3. točke 14. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“
broj: 1/21), Općinski načelnik Općine Kukljica donio je
PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U
OPĆINU KUKLJICA U 2022. GODINI
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i
namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kukljica tijekom 2022. godine.
Članak 2.
Plan prijma sadrži:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu,
- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2022.g.
Članak 3.
Slobodna radna mjesta službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Kukljica popunjavaju se na temelju ovog Plana, a sukladno odredbama Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Članak 4.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, potreban broj
službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2022.g. utvrđuje se u Tablici koja se
nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana prijma.
Članak 5.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Kukljica.
Općinski načelnik
Marin Boško

www.opcina-kukljica.hr
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PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE
KUKLJICA
ZA 2022. GODINU
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
NAČELNIK
KLASA: 024-03/22-01/01
URBROJ: 2198-22-02/1-22-01
Kukljica, 24. siječnja 2022.
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 47. stavka 4. točka 16.
Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 1/21), općinski načelnik
Općine Kukljica dana 24. siječnja 2022. godine, donosi
ODLUKU
Članak 1.
Razrješuje se Uprava društva – direktor komunalnog društva „Sabuša II“ d.o.o., sa sjedištem u
Kukljici, Ulica IV 24, JOSIP BURČUL, rođen 12. prosinca 1981. godine, OIB:
49535148270 iz Kukljice, Ulica VII 48, osobna iskaznica broj: 111367305, izdane od PU
Zadarske, s danom 24. siječnja 2022. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u prvom „Službenom glasniku
Općine Kukljica“ koji slijedi nakon donošenja ove Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KUKLJICA
Općinski načelnik
Marin Boško, v.r.

www.opcina-kukljica.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
NAČELNIK
KLASA: 024-03/22-01/01
URBROJ: 2198-22-02/1-22-02
Kukljica, 24. siječnja 2022.
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 47. stavka 4. točka 16.
Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 1/21), općinski načelnik
Općine Kukljica dana 24. siječnja 2022. godine, donosi

ODLUKU
Članak 1.
Za člana Uprave društva – direktora komunalnog društva „Sabuša II“ d.o.o., sa sjedištem u
Kukljici, Ulica IV 24 imenuje se:
MLADEN LUCIN, rođen 03. ožujka 1956. godine, OIB: 22731017994 iz Preka, Preških
bratovština 10, osobna iskaznica broj: 110058351, izdane od PU Zadarske, s danom 24.
siječnja 2022. godine.
Imenovani zastupa društvo samostalno i pojedinačno.
Članak 2.
Mandat imenovanom iz članka 1. ove Odluke traje do izbora i imenovanja novog člana
Uprave – direktora.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u prvom „Službenom glasniku
Općine Kukljica“ koji slijedi nakon donošenja ove Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KUKLJICA
Općinski načelnik
Marin Boško, v.r.

www.opcina-kukljica.hr

Stranica 5 -– Broj 1

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

26. siječnja 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
NAČELNIK
KLASA: 024-03/22-01/01
URBROJ: 2198-22-02/1-22-02
Kukljica, 24. siječnja 2022.
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 47. stavka 4. točka 16.
Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 1/21), općinski načelnik
Općine Kukljica dana 24. siječnja 2022. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Manulica“
Članak 1.
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Manulica” na vrijeme od četiri godine, imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

IVONA CUKAR, predstavnica osnivača,
VESNA BILAN, predstavnica osnivača,
KATARINA ČERNAK, predstavnica osnivača,
ANITA MAVRA, predstavnica odgojitelja
NIKOLINA VULIN, predstavnica roditelja.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u prvom sljedećem broju
„Službenog glasnika Općine Kukljica“.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KUKLJICA
Općinski načelnik
Marin Boško, v.r.

www.opcina-kukljica.hr

Stranica 6 -– Broj 1

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

26. siječnja 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinski načelnik
KLASA: 351-01/22-01/02
URBROJ: 2198-22-02/1-22-1
Kukljica, dana 26. 01. 2022. godine

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Kukljica
za 2021. godinu

Sadržaj
1. UVOD
2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE KUKLJICA
4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KUKLJICA
5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE KUKLJICA, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA,
ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I
BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU
OPĆINE KUKLJICA
7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH
ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM
8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM
UKLANJANJU
9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI
SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNOINFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA,
10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I

www.opcina-kukljica.hr
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POSEBNIM KATEGORIJAMA 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
12. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA,
ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA
PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
13. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
14. ZAKLJUČAK
1. UVOD
Općina Kukljica nalazi se u Zadarskoj županiji, na području krajnjeg jugoistočnog dijela
otoka Ugljana. Ugljan je jedan od kopnu najbližeg otoka zadarskog arhipelaga, odvojen
od kopna Zadarskim kanalom širokim između 4 i 6 km. S jugoistočne strane prema
otoku Ižu i Dugom otoku pruža se Srednji kanal s najmanjom udaljenošću do Iža 5 km,
a do Dugog otoka 9 km, kolika je udaljenost i do najbližih otočića kornatske otočne
skupine. Općini pripadaju i nenastanjeni rubni otočići Mišnjak, Karantunić, Bisage i
Golac, te nešto udaljeniji Veli škoj.
Općina Kukljica jedna je od tri općine otoka Ugljana. Kao najmanja upravno –
teritorijalna jedinica Zadarske županije obuhvaća površinu od 6,78 km2.

Slika 1. Smještaj Općine Kukljica u Zadarskoj županiji

www.opcina-kukljica.hr
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Općinu Kukljica čini jedno, istoimeno naselje Kukljica. U jedinom, istoimenom naselju
Općine, 2001. godine živjelo je 650 stanovnika, dok je 2011. godine taj broj iznosio
714.
Od gospodarskih djelatnosti na području Općine zastupljeni su turizam, ribarstvo,
marikultura i poljoprivreda. Turizam je najznačajnija i najrazvijenija gospodarska grana.
Smještajni kapaciteti raspodijeljeni su između turističkog naselja (apartmani i
bungalovi) i privatnog smještaja. Znatan razvojni gospodarski potencijal čini ribarstvo
kao tradicionalna djelatnost. Među ostalim djelatnostima primarnog sektora, jedna od
perspektivnih grana je uzgoj riba i školjki na pomorskom dobru. Što se tiče poljoprivrede,
od ukupne površine općine, na obradive površine otpada 270 ha. Najzastupljeniji je uzgoj
masline.
Na području Općine Kukljica, prikupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja tvrtka Čistoća
d.o.o. Zadar, trgovačko društvo za komunalnu djelatnost (dalje u tekstu: Čistoća).
Navedena tvrtka je davatelj usluge gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine
Kukljica sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
(KLASA: 363-01/13-01/109, URBROJ: 2198/22-01/14-01-6), koju je donijelo Općinsko
vijeće 29. rujna 2015. godine.
U 2021. godini Čistoća je skupljeni otpad sa područja Općine odvozila na odlagalište „Diklo“
(koje se nalazi na administrativnom području grada Zadra), a koji je prilagođen
uspostavljenom sustavu prikupljanja putem postavljenih posuda i kontejnera. Isti omogućava
da se sakupljeni otpad transportira na siguran način do lokacije za trajno deponiranje.
Sakupljanje otpada sa područja Općine Kukljica uvjetovano je postojećim stanjem u prostoru
tj. širinom ulica koje u pretežitom dijelu naselja ne omogućavaju upotrebu standardnih vozila
za prikupljanje otpada (autosmećari veće zapremine). Iz navedenog se razloga koristi više
vrsta vozila različitih zapremina i dimenzija.
Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne Novine” broj 94/13 i 73/17)
i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica br.: 2/13, 1/18 i 1/20), po prethodnoj
suglasnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije
(KLASA: 351-02/18-1/51; URBROJ: 2198/1-07/8-18-2) od 11. svibnja 2018. godine, Općinsko vijeće Općine
Kukljica, na 2. sjednici održane dana 15. 05. 2018. godine, donijelo je ODLUKU o donošenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Kukljica za razdoblje 2018. – 2023. godine, objavljen u Službenom glasniku Općine Kukljica, broj
3/18.

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine
broj 94/13. i 73/17.) 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.i 73/17.) 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:

www.opcina-kukljica.hr
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• 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, te 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 KUUKLJICA
U Prostornom planu uređenja Općine Kukljica (Pročišćeni tekst, Službeni glasnik Općine
Kukljica br. 5/18), stoji sljedeće:
„Planom se utvrđuje potreba uspostave cjelovitog sustava za postupanja s otpadom (na osnovi
izrađene Studije o postupanju s otpadom za područje Zadarske županije) sa što manje štetnih
utjecaja na zdravlje, okoliš i klimu uz što bolje gospodarsko korištenje otpada.
Planom se određuje, izgradnja i uređenje pretovarne stanice za prikupljanje i selekciju sa preskontejnerima i reciklažnim dvorištem, na području gospodarske zone.
Otpad s područja Općine potrebno je odvoziti na kopno na centralno županijsko odlagalište u
sklopu regionalnog centra za gospodarenje otpadom.
Do uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Zadarske županije i
izgradnje Županijskog (regionalnog) centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO-a) i potrebnih
pretovarnih stanica otpad će se odvoziti sa otoka i privremeno odlagati na postojećem
neusklađenom odlagalištu „Diklo“.
Uspostaviti sustav odvojenog sakupljanja otpada za područje Općine (metali, papir, staklo,
PET ambalaža itd.) kako bi se recikliranjem dobile sekundarne sirovine za ponovno
korištenje.“
4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KUKLJICA
Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne Novine” broj 94/13 i 73/17)
i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica br.: 2/13, 1/18 i 1/20), po prethodnoj
suglasnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije
(KLASA: 351-02/18-1/51; URBROJ: 2198/1-07/8-18-2) od 11. svibnja 2018. godine, Općinsko vijeće Općine
Kukljica, na 2. sjednici održane dana 15. 05. 2018. godine, Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 2. sjednici
održane dana 15. 05. 2018. godine, donijelo je ODLUKU o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Kukljica za razdoblje 2018. – 2023. godine, objavljen u Službenom glasniku Općine Kukljica, broj 3/18. Od dana
donošenja 15.05. 2018. godine nisu rađene izmjene/dopune Plana.

www.opcina-kukljica.hr
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SADRŽAJ PLANA:
1. UVOD
1.1. ZAKONSKI OKVIRI GOSPODARENJA OTPADOM
1.1.1. STRATEGIJA GOSPODARENJA OTPADOM RH
1.1.2. OCJENA KOHERENTNOSTI CILJEVA – POTPUNA PROVEDBA
ZAKONODAVSTVA EU O OTPADU
1.1.3. ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM I USKLAĐIVANJE
CILJEVA
1.1.4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM RH ZA RAZDOBLJE 2018.-2023.
GODINE
1.2. GOSPODARENJE OTPADOM NA LOKALNOJ RAZINI – OBVEZE JEDINICE
LOKALNE SAMOUPRAVE
2. ANALIZA, TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE KUKLJICA UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
2.1. OSNOVNI PODACI O OPĆINI KUKLJICA
2.2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE KUKLJICA
2.2.1. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA
2.2.2. PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE POSEBNIH KATEGORIJA OTPADA
2.2.3. SUSTAV NAPLATE
2.2.4. IZOBRAZNO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI
2.2.5. AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA
2.2.6. ANALIZA OBVEZA OPĆINE KUKLJICA
2.3. OCJENA POSTOJEĆEG STANJA GOSPODARENJA OTPADOM U OPĆINI
KUKLJICA
2.4. CILJEVI I MJERE GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KUKLJICA
3. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO
SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG
OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA
3.1. VRSTE I KOLIČINE PROIZVEDENOG OTPADA I ODVOJENO SAKUPLJENOG
OTPADA
3.1.1. POSEBNE KATEGORIJE OTPADA
3.2. ODLAGANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA
3.3. OSTVARIVANJE CILJEVA
3.3.1. UNAPRIJEDITI SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM (C.1)
3.3.2. UNAPRIJEDITI SUSTAV GOSPODARENJA POSEBNIM KATEGORIJAMA
OTPADA (C.2)
3.3.3. SANIRATI LOKACIJE ONEČIŠĆENE OTPADOM (C.4)
3.3.4. KONTINUIRANO PROVODITI IZOBRAZNO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI
(C.5)
3.3.5. UNAPRIJEDITI NADZOR NAD GOSPODARENJEM OTPADOM (C.7)
4. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH
ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM
4.1. PODACI O POSTOJEĆIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE
OTPADOM
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4.2. PODACI O PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE
OTPADOM
4.2.1. RECIKLAŽNO DVORIŠTE
4.2.2. RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVNI OTPAD
4.2.3. MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE
4.3. STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH
OTPADOM
5. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
6. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI
SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNOINFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA
7. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM
KATEGORIJAMA OTPADA
7.1. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM
7.2. MJERE ZA GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM
7.3. MJERE ZA GOSPODARENJE POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
7.4. MJERE ZA SANIRANJE LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM
7.5. MJERE ZA KONTINUIRANO PROVOĐENJE IZOBRAZNO – INFORMATIVNIH
AKTIVNOSTI
7.6. MJERE ZA UNAPREĐENJE NADZORA NAD GOSPODARENJEM OTPADOM
8. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
9. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I
PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA
10. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA
11. ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA
PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
12. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
13. POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I DOKUMENTACIJE

Plan gospodarenja otpadom Općine Kukljica 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.
Tablica 1. Ciljevi i mjere gospodarenja otpadom Općine Kukljica
CILJEVI

C.1

MJERE

UNAPRIJEDITI SUSTAV GOSPODARENJA
KOMUNALNIM OTPADOM
Provođenje

C.1.1

Smanjiti
ukupnu
količinu
komunalnog otpada za 5%

M.1.1.1

mjera
definiranih
sprječavanja nastanka otpada1

M. 1.1.2.

Provođenje
aktivnosti

proizvedenog

www.opcina-kukljica.hr

izobrazno

–

Planom

informativnih

Stranica 12 -– Broj 1

„Službeni glasnik Općine Kukljica“
M.1.1.3

C.1.2

C.1.3

C.2

Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog
komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika,
metal, biootpad i dr.)

Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz
komunalnog otpada

26. siječnja 2022. godine

Osiguranje potrebne opreme za provođenje kućnog
kompostiranja

M.1.2.1

Nabava opreme za odvojeno prikupljanje papira,
kartona, metala, plastike, stakla i tekstila te krupnog
otpada

M.1.2.3.

Izgradnja reciklažnog dvorišta

M.1.2.4

Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada po količini

Nabava opreme za odvojeno prikupljanje biootpada
M.1.3.2

UNAPRIJEDITI SUSTAV GOSPODARENJA
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

C.2.3.

Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom
ambalažom

M.2.3.1.

Unaprjeđenje i analiza postojećeg sustava gospodarenja
otpadnom ambalažom

M.2.6.2

Sudjelovanje u izradi Studije procjene količine otpada
koji sadrži azbest po županijama

M.2.6.3

Sudjelovanje u izgradnji odlagališnih ploha
odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest

Unaprijediti sustav gospodarenja
ostalim posebnim kategorijama
otpada

C.2.6

C.3

C.5

C.7

za

SPRIJEČITI NASTANAK
DIVLJIH ODLAGALIŠTA

M.3.1

Sprječavanje
otpada.

M.3.2

Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

M.5.2

Provedba aktivnosti predviđenih programom izobrazno
– informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju
otpadom

nepropisnog

odbacivanja

KONTINUIRANO PROVODITI
IZOBRAZNO
- INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

UNAPRIJEDITI
NADZOR NAD
GOSPODARENJEM
OTPADOM
M.7.1

Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor
gospodarenja otpadom

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE KUKLJICA, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
Na području Općine Kukljica u 2021. godini prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog
otpada koji nastaje u kućanstvima, ustanovama i poslovnim prostorima obavljala je tvrtka
Čistoća d.o.o. iz Zadra (Čistoća d.o.o. Zadar, Ul. Stjepana Radića 33, 23000 Zadar).
Navedena tvrtka je davatelj usluge gospodarenja komunalnim otpadom po jedinstvenom
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standardu i cijenama za čitavo područje. Prikupljeni otpad s područja Općine odlaže se na
odlagalištu otpada Diklo koje se nalazi na administrativnom području Grada Zadra.
Tvrtka Čistoća d.o.o. raspolaže adekvatnim sustavom transportnih jedinica za sakupljanje
i prijevoz otpada do odlagališta Diklo, a koji je prilagođen uspostavljenom sustavu
prikupljanja putem postavljenih posuda i kontejnera. Isti omogućava da se sakupljeni otpad
transportira na siguran način do lokacije za trajno deponiranje.
Odvozom otpada obuhvaćen je cijeli prostor Općine Kukljica.
Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se specijaliziranim vozilom (auto
smećarom) zatvorenog tipa, konstruiranim na način da se onemogući rasipanje otpada, te
širenje mirisa. Otpad se prikuplja komunalnim vozilom sa sistemom rotirajućeg bubnja
zapremine 16 m3, podvozja MAN TGM 18.280 4X2 BB, s nadogradnjom FAUN
ROTOPRESS 516.
Čistoća d.o.o. trenutno zapošljava 359 djelatnika a raspolaže sa voznim parkom navedenim
u nastavku:
-49 autosmećarki zapremnine od 0,5m3 do 25m3
-15 podizača
-3 abroll-kipera
-4 grajfera
-4 kipera
-2 vozila za pranje kontejnera
-8 čistilica
SUSTAV PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE
KUKLJICA DIJELI SE NA:
− sustav prikupljanja komunalnog otpada iz kućanstava,
− sustav prikupljanja komunalnog otpada koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu
iz kućanstva,
− sustav odvojenog prikupljanja papira i plastike
− sustav prikupljanja otpada putem spremnika postavljenih na javnim površinama
− sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada
Sustav prikupljanja komunalnog otpada iz kućanstva
Sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada zasnovan je na prikupljanju otpada
kojeg stanovništvo odlaže u standardne posude čije se veličine razlikuju ovisno o
njihovim potrebama. Miješani komunalni otpad iz kućanstva (KBO 20 03 01) prikuplja se
u zelenim posudama i spremnicima sa označenim logotipom Općine Kukljica.
Miješani komunalni otpad na području Općine Kukljica prikuplja se u standardiziranim
spremnicima volumena, 120 litara, 240 litara i 1100 litara. Miješani komunalni otpad za
pravne osobe i fizičke osobe-obrtnike prikuplja se u standardiziranim spremnicima
volumena, 120 litara, 240 litara i 1100 litara, standardiziranim kontejnerima volumena 5
m3, 7 m3 i 30 m3 te spremnicima za tlačenje volumena 10 m3 i 20 m3.
Spremnike za miješani komunalni otpad volumena 120 i 240 litara pravnim osobama i
fizičkim osobama-obrtnicima, davatelj usluge osigurava bez naknade dok spremnike
volumena 1100 litara, 5 m3, 7 m3, 10 m3, 20 m3 i 30 m3 davatelj usluge osigurava uz
www.opcina-kukljica.hr
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naknadu sukladno cjeniku. Korisnik usluge može koristiti vlastite spremnike ukoliko isti
zadovoljavaju tehničke uvjete.
Biorazgradivi komunalni otpad prikuplja se u standardiziranim spremnicima volumena 80
litara u slučaju kad jedan korisnik samostalno koristi uslugu, standardiziranim
spremnicima volumena 770 litara u slučaju kada više korisnika koristi zajednički
spremnik, te iznimno, ako
na lokaciji korisnika nema prostora za smještaj spremnika odnosno ako uvjeti na lokaciji
nisu prikladni za smještaj spremnika, biorazgradivi otpad se može skupljati u vrećama
koje osigurava davatelj usluge.
Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Kukljica organiziran je
prema sljedećem rasporedu:
Od rujna do lipnja – otpad se prikuplja dva puta tjedno (utorak i subota);
Od lipnja do rujna – otpad se prikuplja tri puta tjedno (utorak, četvrtak i subota).
Prikupljanje otpada obavlja se sa autosmećarom zapremine 16 m3 te nakon prikupljanja
odvozi na odlagalište Diklo u Zadru. Za navedeno se redovito vode i odgovarajući
očevidnici i izdaje prateća dokumentacija.
•
•

U Općini Kukljica uslugom su obuhvaćena 692 kućanstva, 14 obrta i 18 pravnih osoba.
Korisnici koriste osobne spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada
zapremine 120 l ili 240 l te vrećice za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike. Na
području Općine Kukljica korisnicima je podijeljeno 619 spremnika zapremine 120 l, 140
spremnika zapremine
240 l te 7 spremnika zapremine 1100 l.
Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada obavlja se
specijaliziranim vozilima (auto smećari) zatvorenog tipa, konstruiranima tako da se
onemogući rasipanje otpada, te širenje mirisa.
Miješani komunalni i biorazgradivi otpad odvozi se na odlagalište otpada Diklo kojim
upravlja tvrtka Čistoća d.o.o. Zadar.
S obzirom da se iz godine u godinu povećava broj turista i sezonskih radnika, turistički sektor
poprilično intenzivno generira količine miješanog komunalnog otpada u odnosu na ostale
sektore, no, unatoč tome što znatno pridonosi povećanju količina miješanog komunalnog
otpada kvaliteta
i specijaliziranost gospodarenja sustavom otpada ukazuju na znatno povećavanje količina
odvojeno prikupljenih različitih kategorija otpada.
Sustav prikupljanja komunalnog otpada koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva
Navedeni otpad nastaje u uslužnim djelatnostima (trgovina, ugostiteljstvo i dr.),
institucijama (kao što su škole te objekti koje koriste javne službe i sl.). Navedeni otpad
prikuplja se unutar sustava prikupljanja otpada iz kućanstva. Otpad se prikuplja u posude
zapremine 120 l, posude zapremine 240 l i u spremnike zapremine 1.100 l.
Sustav odvojenog prikupljanja papira i plastike
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Na području Općine Kukljica dosad je ustrojeno stvarno odvojeno sakupljanje otpada radi
daljnje obrade ili u smislu oporabe putem vrećica za odvojeno sakupljanje papira i
plastike.
Sustav prikupljanja otpada putem spremnika postavljenih na javnim površinama
Čistoća d.o.o. Zadar u suradnji s jedinicom lokalne samouprave, odnosno Općinom
Kukljica je na području Kukljice uspostavila 1 zeleni otok za prikupljanje papira, tekstila,
plastike i stakla. Nalazi se u centru mjesta uz zgradu Općine Kukljica na čest. zem. 4/2
k.o. Kukljica. Zeleni otok je uređeno pristupno mjesto na javnoj površini gdje se nalaze
spremnici (kontejneri) za selektivno odlaganje otpada. Tkođer, na nekim lokacijama se uz
spremnike volumena 1.100 l za odvajanje miješanog komunalnog otpada nalaze i
spremnici za otpadno ulje.
Prikupljanje otpada sa zelenih otoka obavlja tvrtka Čistoća d.o.o. Zadar, a prikupljeni
otpad odlaže na lokaciju Diklo.
Sustav prikupljanja biorazgradivog otpada
Biorazgradivi otpad je otpad iz vrta (granje, lišće, trava i dr.), ostaci iz kuhinje (ostaci
povrća, voća, talog od kave, čaja i dr.), pamučna tkanina (bez sintetike), glomazni drveni
namještaj, mulj s pročistača. Biorazgradivi otpad se na području Općine Kukljica ne
sakuplja.
Sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada
Sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada uređen je na način da po pozivu korisnika
usluge, pružatelj usluge Čistoća d.o.o. Zadar provodi akcija prikupljanja za što se usluga ne
naplaćuje.

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA,
ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I
BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU
OPĆINE KUKLJICA
U 2021. godini Čistoća Zadar raspolagala je adekvatnim sustavom transportnih jedinica za
sakupljanje i prijevoz otpada do odlagališta „Diklo“ (koje se nalazi na administrativnom
području grada Zadra), a koji je prilagođen uspostavljenom sustavu prikupljanja putem
postavljenih posuda i kontejnera. Isti omogućava da se sakupljeni otpad transportira na
siguran način do lokacije za trajno deponiranje.
Sakupljanje otpada sa područja Općine Kukljica uvjetovano je postojećim stanjem u prostoru
tj. širinom ulica koje u pretežitom dijelu naselja ne omogućavaju upotrebu standardnih vozila
za prikupljanje otpada (autosmećari veće zapremine). Iz navedenog se razloga koristi više
vrsta vozila različitih zapremina i dimenzija.
SUSTAV PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE
KUKLJICA DIJELI SE NA:
• sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
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• sustav prikupljanja otpada putem zelenih otoka,
• sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada,
• sustav prikupljanja otpadnog tekstila.
ili Područje sa kojeg je Broj
otpad
skupljen stanovnika
(općina/grad)
obuhvaćen
skupljanjem
Čistoća doo Općina Kukljica
673
Čistoća doo Općina Kukljica
1638
Tvrtka
naziv

Ključni
broj
otpada

Naziv
otpada

20 03 01
15 01 01

MKO
710.000 t
Ambalaža: 14.00 t
papir
i
karotn

Ukupno
sakupljeno
(preuzeto u tekućoj godini)
tona

Na području Općine Kukljica nema aktivnih odlagališta.
Ostvareni ciljevi na području Općine Kukljica kroz prethodnu godinu
1. UNAPRIJEĐEN SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM
2. UNAPRIJEĐEN SUSTAV GOSPODARENJA POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
3 SPRIJEČEN NASTANAK DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA
4. SANIRANE LOKACIJE ONEČIŠĆENE OTPADOM
5. KONTINUIRANO PROVOĐENE IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI
7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH
ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM
Naziv odlagališta
Odlagalište „Drage“

Opis*
Status korištenja**
Na
prostoru
bivšeg Zatvoreno.
odlagališta
otpada
„Drage“ koje se za
odlaganje otpada koristilo
od 1980-ih godina do
sanacije 2010. godine.

Status aktivacije***
Sanirano

*U nekoliko rečenica opisati odlagalište
**Aktivno ili zatvoreno
***Sanirano uz daljnje korištenje, U pripremi, Sanirano.
8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM
UKLANJANJU
Na području Općine Kukljica nema lokacija divljih odlagališta.
9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI
SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNOINFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA,
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Općina Kukljica u proteklom je periodu sanirala veći broj lokacija na kojima se nalazio
odbačeni otpad (divlja odlagališta).
Općina Kukljica redovito održava i ažurira svoje mrežne stranice s informacijama o
gospodarenju otpadom na svojem području.
Općina Kukljica redovito, u suradnji s Čistoćom provodi informativne aktivnosti na svom
području.
Na području Općine Kukljica organizirale su se akcije čišćenja plaža i podmorja u
organizaciji Turističke zajednice Općine Kukljica.
10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
Trenutno se na području Općine Kukljica problematični (opasni) otpad ne prikuplja.
Od posebnih kategorija otpada za Općinu Kukljica relevantne su sljedeće vrste otpada:
biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne
baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, otpadni električni i
elektronički uređaji i oprema, i građevni otpad. Prikupljanje se obavlja po pozivu korisnika.
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 2021. godini Čistoća Zadar raspolagala je adekvatnim sustavom transportnih jedinica za
sakupljanje i prijevoz otpada do odlagališta „Diklo“ (koje se nalazi na administrativnom
području grada Zadra), a koji je prilagođen uspostavljenom sustavu prikupljanja putem
postavljenih posuda i kontejnera. Isti omogućava da se sakupljeni otpad transportira na
siguran način do lokacije za trajno deponiranje.
Sakupljanje otpada sa područja Općine Kukljica uvjetovano je postojećim stanjem u prostoru
tj. širinom ulica koje u pretežitom dijelu naselja ne omogućavaju upotrebu standardnih vozila
za prikupljanje otpada (autosmećari veće zapremine). Iz navedenog se razloga koristi više
vrsta vozila različitih zapremina i dimenzija, što svakako povećava troškove cjelokupnog
postupka prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada.
Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se specijaliziranim vozilima (auto smećari)
zatvorenog tipa, konstruiranima tako da se onemogući rasipanje otpada, te širenje mirisa.
SUSTAV PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE
KUKLJICA DIJELI SE NA:
−

sustav prikupljanja komunalnog otpada iz kućanstava,

−

sustav prikupljanja komunalnog otpada koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu
iz kućanstva,

−

sustav odvojenog prikupljanja papira i plastike

−

sustav prikupljanja otpada putem spremnika postavljenih na javnim površinama

Sustav prikupljanja komunalnog otpada iz kućanstva
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Sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada zasnovan je na prikupljanju otpada
kojeg stanovništvo odlaže u standardne posude čije se veličine razlikuju ovisno o
njihovim potrebama. Miješani komunalni otpad iz kućanstva (KBO 20 03 01) prikuplja se
u zelenim posudama i spremnicima sa označenim logotipom Općine Kukljica.
Miješani komunalni otpad na području Općine Kukljica prikuplja se u standardiziranim
spremnicima volumena, 120 litara, 240 litara i 1100 litara. Miješani komunalni otpad za
pravne osobe i fizičke osobe-obrtnike prikuplja se u standardiziranim spremnicima
volumena, 120 litara, 240 litara i 1100 litara, standardiziranim kontejnerima volumena 5
m3, 7 m3 i 30 m3 te spremnicima za tlačenje volumena 10 m3 i 20 m3.
Spremnike za miješani komunalni otpad volumena 120 i 240 litara pravnim osobama i
fizičkim osobama-obrtnicima, davatelj usluge osigurava bez naknade dok spremnike
volumena 1100 litara, 5 m3, 7 m3, 10 m3, 20 m3 i 30 m3 davatelj usluge osigurava uz
naknadu sukladno cjeniku. Korisnik usluge može koristiti vlastite spremnike ukoliko isti
zadovoljavaju tehničke uvjete.
Biorazgradivi komunalni otpad prikuplja se u standardiziranim spremnicima volumena 80
litara u slučaju kad jedan korisnik samostalno koristi uslugu, standardiziranim
spremnicima volumena 770 litara u slučaju kada više korisnika koristi zajednički
spremnik, te iznimno, ako
na lokaciji korisnika nema prostora za smještaj spremnika odnosno ako uvjeti na lokaciji
nisu prikladni za smještaj spremnika, biorazgradivi otpad se može skupljati u vrećama
koje osigurava davatelj usluge.
Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Kukljica organiziran je
prema sljedećem rasporedu:
Od rujna do lipnja – otpad se prikuplja dva puta tjedno (utorak i subota);
Od lipnja do rujna – otpad se prikuplja tri puta tjedno (utorak, četvrtak i subota).
Prikupljanje otpada obavlja se sa autosmećarom zapremine 16 m3 te nakon prikupljanja
odvozi na odlagalište Diklo u Zadru. Za navedeno se redovito vode i odgovarajući
očevidnici i izdaje prateća dokumentacija.
•
•

U Općini Kukljica uslugom su obuhvaćena 673 kućanstva, 14 obrta i 18 pravnih osoba.
Korisnici koriste osobne spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada
zapremine 120 l ili 240 l te vrećice za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike. Na
području Općine Kukljica korisnicima je podijeljeno 619 spremnika zapremine 120 l, 140
spremnika zapremine 240 l te 7 spremnika zapremine 1100 l.
Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada obavlja se
specijaliziranim vozilima (auto smećari) zatvorenog tipa, konstruiranima tako da se
onemogući rasipanje otpada, te širenje mirisa.
Miješani komunalni i biorazgradivi otpad odvozi se na odlagalište otpada Diklo kojim
upravlja tvrtka Čistoća d.o.o. Zadar.
S obzirom da se iz godine u godinu povećava broj turista i sezonskih radnika, turistički
sektor poprilično intenzivno generira količine miješanog komunalnog otpada u odnosu na
ostale sektore, no, unatoč tome što znatno pridonosi povećanju količina miješanog
komunalnog otpada kvaliteta i specijaliziranost gospodarenja sustavom otpada ukazuju na
znatno povećavanje količina odvojeno prikupljenih različitih kategorija otpada.
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Sustav prikupljanja komunalnog otpada koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva
Navedeni otpad nastaje u uslužnim djelatnostima (trgovina, ugostiteljstvo i dr.),
institucijama (kao što su škole te objekti koje koriste javne službe i sl.). Navedeni otpad
prikuplja se unutar sustava prikupljanja otpada iz kućanstva. Otpad se prikuplja u posude
zapremine 120 l, posude zapremine 240 l i u spremnike zapremine 1.100 l.
Sustav odvojenog prikupljanja papira i plastike
Na području Općine Kukljica dosad je ustrojeno stvarno odvojeno sakupljanje otpada radi
daljnje obrade ili u smislu oporabe putem vrećica za odvojeno sakupljanje papira i
plastike.
Sustav prikupljanja otpada putem spremnika postavljenih na javnim površinama
Čistoća d.o.o. Zadar u suradnji s jedinicom lokalne samouprave, odnosno Općinom
Kukljica je na području Kukljice uspostavila 1 zeleni otok za prikupljanje papira, tekstila,
plastike i stakla. Nalazi se u centru mjesta uz zgradu Općine Kukljica na čest. zem. 4/2
k.o. Kukljica. Zeleni otok je uređeno pristupno mjesto na javnoj površini gdje se nalaze
spremnici (kontejneri) za selektivno odlaganje otpada. Također, na nekim lokacijama se
uz spremnike volumena 1.100 l za odvajanje miješanog komunalnog otpada nalaze i
spremnici za otpadno ulje.
12. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA,
ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
Redni broj
1.

Naziv
provedenog financijska sredstva
projekta
Sanacija
lokacija 50.000,00 kn
onečišćenih
otpadom
odbačenim u okoliš

Izvor financijskih sredstava
Vlastita sredstva

13. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
Redni Predviđeno PGO za 2021. god
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Izvršeno
DA/NE/DJELOMIČNO
za provođenje kućnog NE

Osiguranje potrebne opreme
kompostiranja
Postavljanje zelenog otoka
Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada po količini
Izrada projektne dokumentacije i izgradnja reciklažnog
dvorišta za građevni otpad
Sanacija odlagališta neopasnog otpada
Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš
Provedba izobrazno – informativnih aktivnosti
Provedba akcija prikupljanja otpada
Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja
otpadom
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14. ZAKLJUČAK
Temeljem analize postojećeg stanja i pregledom do sada ispunjenih obveza Općine Kukljica
sukladno ZOGO i Planu, može se dati ocjena postojećeg stanja gospodarenja otpadom te
predložiti ciljevi i mjere u narednom šestogodišnjem razdoblju.
Postojeći način postupanja s komunalnim otpadom na području Općine Kukljica još uvijek
nije u potpunosti u skladu s odredbama PGO RH te je svakako potrebno povećanje
učinkovitosti gospodarenja otpadom. Iz komunalnog se otpada još uvijek nedovoljno
izdvajaju iskoristive komponente, što ovakvo postupanje otpadom još uvijek čini
neracionalnim, ekonomski neisplativim, a predstavlja i nepotrebno opterećenje kapaciteta
odlagališta.
Najveći problem na području Općine Kukljica je i dalje vrlo nizak stupanj primarne selekcije,
odnosno odlaganje otpada bez prethodne separacije i predobrade.
Na području Općine Kukljica organizirano se prikuplja miješani komunalni otpad papir,
karton, PVC folija i otpadno ulje, dok se ostale vrste otpada ne prikupljaju zasebno.
Prioritet cjelovitog sustava gospodarenja otpadom je sprječavanje nastanka otpada. Sukladno
ZOGO, sprječavanje nastanka otpada su mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili
proizvod postao otpad, a kojima se smanjuju količine otpada uključujući ponovnu uporabu
proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda, štetan učinak otpada na okoliš ili zdravlje
ljudi ili sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima.
Kako bi se zaustavio trend rasta proizvedenog komunalnog otpada, povećao stupanj
odvojenog prikupljanja i recikliranja te smanjio udio odloženog biorazgradivog otpada
potrebno je uspostaviti sustav gospodarenja komunalnim otpadom koji potiče sprječavanje
nastanka otpada, odvajanje otpada na mjestu nastanka i sadrži infrastrukturu koja omogućuje
ispunjavanje ciljeva i gospodarenje otpadom sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom:
1.

sprječavanje nastanka otpada,

2.

priprema za ponovnu uporabu,

3.

recikliranje,

4.

drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i

5.

zbrinjavanje otpada.

Takav sustav daje naglasak na ponovno korištenje, popravak, obnavljanje i recikliranje
postojećih materijala i proizvoda, a ta načela prihvatila je i Općina Kukljica.

Općinski načelnik
Marin Boškov.r.

www.opcina-kukljica.hr

Stranica 21 -– Broj 1

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

www.opcina-kukljica.hr

26. siječnja 2022. godine

Stranica 22 -– Broj 1

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

26. siječnja 2022. godine

„Službeni glasnik Općine Kukljica“ Službeno glasilo Općine Kukljica
Izdavač: Općina Kukljica
Urednik: Josip Burčul – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kukljica
Kukljica, Ulica IV br. 24, telefon: 023/373-229; 373-590
Službeni glasnik objavljuje se i na: www.opcina-kukljica.hr
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