OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv dokumenta o kojem je savjetovanje s javnošću provedeno

Naziv nadležnog tijela za izradu nacrta/provedbu savjetovanje
Svrha dokumenta

Datum dokumenta
Verzija dokumenta
Vrsta dokumenta
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak
izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrta?
Objava dokumenta za savjetovanje
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko
je vremena ostavljeno za savjetovanje?
Ako nije, zašto?
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?
ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI
- Primjedbe koje su prihvaćene;
-Primjedbe koje nisu prihvaćene i obrazloženje razloga neprihvaćanja.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o
Nacrtu Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na području Općine Kali
Općina Kali - Jedinstveni upravni odjel
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o
Nacrtu Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na području Općine Kali
01.07.2022.
I.
Izvješće
Općina Kali, Jedinstveni upravni odjel, Općinski načelnik
DA ; INTERNETSKA STRANICA
http://opcina-kali.hr/index.php?page=priprema
Nacrt prijedloga odluke je objavljen za savjetovanje od dana 25. svibnja
do 25. lipnja 2022. godine

Građani: g.Davor Dajčić
U čl.5 st.4 al.2 navodi se da će korisnik usluge omogućiti davatelju
usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to
mjesto nije na javnoj površini.
Mišljenja smo da je potrebno jasnije definirati koje je to mjesto
primopredaje obzirom da npr. kod nas nema slobodnog prostora na
javnoj površini u blizini objekta pa iz ove odredbe proizlazi da bi mjesto
primopredaje trebalo biti dvorište, a poznato je da radnici komunalno

društvo Čistoća i prije Hripa ne žele ulaziti na privatni posjed.
Ne prihvaća se.
Mjesto primopredaje je u pravilu na javnoj površini. U iznimnim
slučajevima kada nije na javnoj površini onda se svaki pojedini slučaj
tretira zasebno te stoga nije moguće daljnje pojašnjenje unutar Odluke.
2)
U čl.25 predviđa se prikupljanje reciklabilnog otpada u jedan
spremnik ili iznimno vreće za sve vrste reciklabilnog otpada.
Mišljenja smo da je to ne održivo obzirom na količinu istog i predloženu
dinamiku odvoza za korisnike usluga koji se bave turističkom
djelatnošću i nemaju prostora za veće spremnike u dvorištu.
Predlažemo više fiksnih reciklažnih dvorišta s posebnim spremnicima za
odvojeno skupljanje određene vrste reciklabilnog otpada (staklo,
plastika, papir…)
Ne prihvaća se.
Člankom 84. Zakona o gospodarenju otpadom (NN
84/2021) definirane su obveze JLS-a glede mobilnih i fiksnih
reciklažnih dvorišta. Po načinu na koji je postavljeno pitanje mišljenja
smo da se radi o zelenim otocima koji, sukladno zakonskim
promjenama izlaze iz praktične uporabe.
Sukladno članku 64., stavak 4. navedenog Zakona Izvršno

tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba dužno
je na svom području osigurati obavljanje javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski
učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u
skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući
pri tom javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje
miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora,
biootpada iz kućanstava, reciklabilnog komunalnog otpada,
opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstava.
Iz toga proizlazi da prikupljanje reciklabilnog otpada iz

nekućanstava ne spada u javnu uslugu.
Sukladno članku 70., stavak. 3 Zakona kućanstva koja
iznajmljuju smatraju se nekućanstvima i za zbrinjavanje svoga
reciklabilnog otpada moraju se obratiti ovlaštenim osobama.
3)
U čl.27 st. 2 predviđa se mogućnost da korisnik usluge koji
nije kućanstvo može s davateljem usluge sklopiti poseban ugovor za
sakupljanje reciklabilnog otpada, biorazgradivog otpada te veće
količine miješanog komunalnog otpada.
Molimo pojašnjenje usluge i cijene koja bi bila predmetom tog
posebnog ugovora kao i kriterija koji bi korisnik usluge trebao
zadovoljiti da bi mu bilo omogućeno sklapanje ugovora.
Radi se potencijalnom komercijalnom ugovoru koji nije u sferi javne
usluge te detalji ne trebaju biti u okviru općih akata.
4)
U čl. 35 utvrđuje se najmanja učestalost odvoza otpada za
koju smatramo da uopće ne zadovoljava potrebe pogotovo u sezoni.
Predlažemo da se u sezoni miješani komunalni otpad odvozi 3xtjedno
kao i do sada, a reciklabilni otpad 1x tjedno neovisno o cijeni. Ova
odredba direktno utječe na imidž i funkcionalnost općine Kali kao
turističke destinacije.
Ne prihvaća se.
Odlukom je određena optimalna dinamika odvoza miješanog
komunalnog otpada, kao i ostalih vrsta otpada u obuhvatu javne
usluge.
Troškovi provedbe savjetovanja

Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

