Prijedlog 16. ožujka 2018.
Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13.,
23/14. i 1/18.), a u skladu s Planom gospodarenja otpadom za Grad Pazin za razdoblje 2017. – 2022.
godine („Službene novine Grada Pazina“ broj 34/17.), na prijedlog Gradonačelnika Grada Pazina,
Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj _______________, usvojilo je
IZVJEŠTAJ
o gospodarenju otpadom za Grad Pazin
u 2017. godini
U skladu s obvezom propisanom Zakonom o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ broj 94/13.), na temelju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za
razdoblje 2017. - 2022. („Narodne novine“ broj 03/17.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici
održanoj 19. rujna 2017. godine, donijelo je Plan gospodarenja otpadom za Grad Pazin za razdoblje
2017. – 2022. godine.
Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj
94/13.) Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine donijelo je
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2018. godinu, a
Grad Pazin je u 2017. godini glede gospodarenja otpadom provodio sljedeće aktivnosti:
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „JELENČIĆI V“
Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“ – Faza 1.
Izrađen je Glavni projekt za Sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“– Faza
1. i Elaborat usklađenja za Fazu 1. U ožujku 2018. proveden je tehnički pregled za Fazu 1. i ishođena
uporabna dozvola.
Reciklažno dvorište
Pripremljena je dokumentacija za prijavu izgradnje reciklažnog dvorišta na Javni poziv za dostavu
projektnih prijedloga za izgradnju reciklažnih dvorišta u okviru Operativnog programa Konkurentnost
i kohezija 2014.-2020, Prijava je dostavljena u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 6. veljače
2018. godine. Do sada je dobivena potvrda 2 stupnja provjere dokumentacije i aktivnosti za prijavljeni
projekt.
SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „JELENČIĆI V – STARO
ODLAGALIŠTE“
Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V - staro odlagalište“- dio odlagališta
„Jelenčići V“ koji nije obuhvaćen dokumentacijom i projektom sanacije i zatvaranja odlagališta otpada
„Jelenčići V“ Pazin.
U studenom 2016. godine, Fond i Grad Pazin sklopili su Ugovor broj 60414 o neposrednom
sudjelovanju Fonda u financiranju usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta
sanacije odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V – staro odlagalište“ na sufinanciranje iz EU
Kohezijskog fonda davanjem pomoći (KLASA: 018-04/16-02/15, URBROJ: 563-02-2/146-16-5, od
07. studenog 2016.). Fond dokumentaciju financira u 100% iznosu, procjena vrijednosti
dokumentacije je 543.750,00 kuna.
Od svibnja do rujna 2017. godine putem tvrtke GEO -5 d.o.o. izvedeni su geotehnički istražni
radovi na lokaciji odlagališta na temelju kojih je izrađen Geotehnički elaborat GEO 685/2017 za
geotehničke istražne radove na lokaciji odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V – Staro
odlagalište“ Vrijednost izvedenih istražnih radova i izrade predmetnog elaborata iznosi 110.000,00
kuna s PDV – om.
U studenom 2017. godine izrađeno je Idejno rješenje – Sanacija odlagališta komunalnog
otpada „Jelenčići V- staro odlagalište“, od tvrtke H-PROJEKT d.o.o., vrijednost izrade Idejnog
rješenja iznosi 12.500,00 kn s PDV – om.
U prosincu 2017. godine izrađen je Elabotrat zaštite okoliša za zahvat Sanacija odlagališta
komunalnog otpada „Jelenčići V – staro odlagalište“. Elaborat zaštite okoliša je 26. siječnja 2018.
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godine dostavljen u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na postupak ocjene o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoliš. Trenutno se čeka rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
IZVJEŠTAJ O LOKACIJAMA, KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA I SANACIJA
DIVLJIH ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU GRADA PAZINA
Provode se redoviti obilasci terena i nadzor saniranih divljih odlagališta, o čemu se vodi
evidencija. Građanima je omogućeno da putem obrazaca na mrežnoj stranici Grada Pazina prijave i
označe lokacije nepropisno odloženog otpada.
U 2017. godini nije bilo prijava nepropisnog odlaganja otpada. niti uočenih javnih površina na
kojima se nepropisno odložilo otpad.
Grad Pazin se u 2017. godini uključio u međunarodnu ekološku akciju Zelena čistka - jedan
dan za čisti okoliš. Akcija se održala 22. travnja 2017. godine, na akciju su se odazvali mještani
Mjesnog odbora Zabrežani i čistilo se divlje odlagalište kod sela Drndići. Iz prirode je uklonjeno oko 3
tone nepropisno odloženog otpada, pretežno glomaznog i građevinskog te u manjem djelu
komunalnog otpada i plastike, koji je zbrinut putem komunalnog poduzeća Usluga d.o.o. Pazin.
IZOBRAZNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI
Međunarodna akcija Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš, pored samog čišćenja okoliša
ima za cilj edukaciju i osvješćivanje građana vezano za problem divljih odlagališta i nepropisnog
odlaganja otpada. Akcija u koju se uključio i Grad Pazin bila je popraćena u lokalnim medijima.
Grad Pazin i Usluga d.o.o. Pazin podijelili su 500 setova kanti za odvojeno prikupljanje otpada
u domaćinstvu. Uz podjelu kanti provodilo se usmeno savjetovanje i dijelilo prospekte s uputama o
odvojenom sakupljanju otpada.
Komunalna tvrtka Usluga d.o.o. Pazin u 2017. godini redovito je dijelila besplatne kompostere
svim zainteresiranim građanima, a sve u cilju smanjenja odlaganja biootpada na odlagalište i
osvješćivanja građana o vrijednosti i iskoristivosti biootpada. U 2017. godini podijeljeno je 50
kompostera tako da je sada sveukupno podijeljeno 328 kompostera na području Grada Pazina.
ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA („ZELENI OTOCI“)
Na području Grada Pazina postavljeno je 105 „zelenih otoka“, 70 kontejnera za papir i 10
kontejnera za odvojeno prikupljanje tekstila.
Odvojeno se sakuplja papir, staklo, PVC, ALU ambalaža i tekstil. Prema podacima iz
komunalnog poduzeća „Usluga“ d.o.o putem „zelenih otoka“ najviše se sakupi papira, pa stakla, te
metala i plastike. Sav odvojeno sakupljeni otpad odvozi se u poduzeće METIS d.o.o koje je
koncesionar za sakupljanje otpada za područje Istarske županije.
Količina odvojeno sakupljenog otpada na području Grada Pazina u 2017. godini je 18,95 t
stakla, 17,35 t PET I MET ambalaže, 63,75 t papira i kartona i 13,10 t tekstila, sveukupno je odvojeno
sakupljeno 113,15 tona otpada što je za 25 tona više u odnosu na 2016. godinu. Naglašavamo da su to
količine odvojeno sakupljenog otpada na području Grada Pazina putem „zelenih otoka“, odnosno
kontejnera, a kada bi se pridodale količine odvojeno sakupljene ambalaže u trgovinama Plodine,
Konzum i Lidl tada bi količine bile bitno veće, no točni podaci o količini otpada sakupljenoj od strane
navedenih trgovačkih lanaca nisu nam dostupni.
Na web stranicu Grada Pazina objavljene su upute za odvojeno prikupljanje otpada i popis s
lokacijama „zelenih otoka“ na području Grada Pazina.
DONOŠENJE ODLUKA NA TEMELJU ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU
OTPADOM
Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom
(„Narodne novine“ broj 50/17.) koja je stupila na snagu 1. studenog 2017. godine. Rok za donošenje
odluka po navedenoj Uredbi bio je 3 mjeseca od stupanja iste na snagu.
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Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 31. siječnja 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Pazina
donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 1/18.), Odluku o
mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 1/18.) i Odluku o povjeravanju obavljanja javne usluge
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina („Službene
novine Grada Pazina“ broj 1/18.).
ZAKLJUČNO
Nakon opisanih intenzivnih aktivnosti u području gospodarenja otpadom provedenih tijekom
2017. godine, glavne aktivnosti planirane za 2018. godinu su izgradnja reciklažnog dvorišta, ishođenje
akata za gradnju za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V- staro odlagalište“ i prijava
sanacije istog na natječaj za sufinanciranje putem Kohezijskog fonda EU, ishođenje akata za sanaciju i
zatvaranje odlagališta „Jelenčići V“ – Faza 4. i prijava sanacije Faze 4. na sufinanciranje putem
Kohezijskog fonda EU, poduzimanje aktivnosti s ciljem sanacije što većeg broja divljih odlagališta,
provođenje edukacije stanovništva te drugih mjera za uspostavu i unaprjeđenje sustava odvojenog
sakupljanja komunalnog otpada.
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