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U HGK-u u Splitu održan skup  
o kružnome gospodarstvu

Splitsko-dalmatinska županija ima izvrsne primjere kako se 
tvrtkama koje primjenjuju principe kružne ekonomije višestruko 
isplati organizirati poslovanje koje i dalje donosi prihode, a 
istodobno nadomješta nedostatak sirovine i uvelike utječe na 
očuvanje okoliša

PRIPREMILA:
Anđela Bogdan

Kružno gospodarstvo nema 
alternative

Implementacija kružnoga gospodarstva 
u Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je 
tema okrugloga stola održanoga 28. 
listopada 2022. u Hrvatskoj gospodar-
skog komori – Županijskoj komori Split, 
koji je Hrvatska gospodarska komora 
(HGK) organizirala zajedno sa svojim 
članicama radi okupljanja svih dionika 
neophodnih za uspostavu kružnoga gos-
podarstva, a kako bi zajednički razmotrili 
potrebe industrije za korištenjem otpada 
kao resursa, mogućnost nabave pojedi-
nih vrsta otpada u Republici Hrvatskoj te 
mogućnost njegova recikliranja.

Koncept kružnog gospodarstva

U vrijeme kada je zbog utjecaja pande-
mije, ali i ratnih zbivanja u Ukrajini sve 
teže doći do sirovina na tržištu Hrvatske 
i Europske unije potrebno je maksimalno 
iskoristiti vrijedne frakcije otpada kako bi 
ostvarili ekološku i gospodarsku korist.

ga gospodarstva, koje je budućnost ne 
samo po pitanju gospodarenja otpada, 
već i zbog promjene cijele paradigme, 
izrazio je i Ante Šošić, zamjenik split-
sko-dalmatinskoga župana. Istaknuo je 
to kako su skupovi koje je inicirao HGK 
izvrsna prilika da se tvrtke informiraju i 
dobiju važne informacije za kreiranje po-
slovanja. Ujedno treba kontinuirano ra-
diti na svijesti potrošača te ih educirati i 
poticati na kupnju proizvoda koji se mogu 
ponovno koristiti. 
Zvonimir Majić, načelnik Sektora za 
gospodarenje posebnim kategorijama 
otpada, predstavio je aktivnosti Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinko-
vitost.
Zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj u 
području kružnoga gospodarstva pred-
stavila je Nela Palarić, voditeljica Službe 
za dozvole i prekogranični promet otpa-
dom Ministarstva gospodarstva i održi-
voga razvoja, dok je o tržištu sekundarnih 
sirovina govorila Vesna Petrović, direkto-
rica tvrtke Folder iz Zagreba. 

U uvodnome obraćanju Joze Tomaš, pred-
sjednik HGK – Županijske komore Split, 
istaknuo je to kako je održivo i kružno 
gospodarstvo aktualna tema diljem svi-
jeta. Među poduzetnicima i građanima 
treba podizati razinu svijesti o takvu na-
činu poslovanja kako bi se ostvarili ciljevi 
Europske komisije da se do 2030. godine 
60 posto komunalnoga otpada reciklira 
i ponovno stavlja u upotrebu. Tomaš je 
poručio to kako je organizacija okrugloga 
stola na tu temu jedan od načina kako se 
razmjenom iskustava i primjerima dobre 
prakse može pokazati kako se može po-
novno reciklirati i zatvoriti cijeli jedan krug.
Podršku skupu i odabiru teme kružno-
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Sudionici skupa

Anđelko Švaljek, predsjednik Grupaci-
je za kružno gospodarstvo pri HGK-u, 
iz tvrtke Regeneracija istaknuo je to 
kako se u proces kružnoga gospodar-
stva trebaju uključiti svi. Kružno gos-
podarstvo prepoznato je kao jedan od 
ključnih alata u borbi protiv klimatskih 
promjena, u zaštiti okoliša i održivome 
poslovanju. Izrazio je zadovoljstvo time 
što je organizacijom okrugloga stola 
pružena prilika da se predstave tvrtke, 
projekti i modeli koji funkcioniraju i već 
imaju određene uspjehe, ali i oslušku-
ju potrebe s terena, odnosno potrebe 
komunalnih i drugih tvrtki. Švaljek je 
zaključio to da kružno gospodarstvo 
nema alternative.
Održavanje skupa pozdravio je i Ivica Ka-
roglan, direktor tvrtke Čistoća iz Splita. 
Podržao je organizaciju skupa i istaknuo 
to kako ona treba biti i medijski popra-
ćena, jer treba mijenjati paradigmu o 
gospodarenju otpadom. Splitsko-dal-
matinska županija ima izvrsne primjere 
kako se tvrtkama koje primjenjuju prin-

cipe kružne ekonomije višestruko isplati 
organizirati poslovanje koje i dalje donosi 
prihode, a istodobno nadomješta nedo-
statak sirovine i uvelike utječe na očuva-
nje okoliša. 
Jedan od promotora kružnoga gospodar-
stva jest tvrtka Cemex Hrvatska. Radojka 
Tomac, predstavljajući aktivnosti Cemexa 
u području kružnoga gospodarstva, rekla 
je to da Cemex sudjeluje u kružnoj ekono-
miji gospodarenja otpadom ili nusproi-
zvodima koji dolaze iz drugih industrija i 
ugrađuje ih u svoj konačni proizvod. 
Važnost kružnoga gospodarstva i upo-
trebe reciklata odavno je prepoznao i so-
linski proizvođač plastičnih komponenti 
za autoindustriju AD Plastik. U posljed-
njih deset godina ta tvrtka sustavno kroz 
integrirana izvješća izvještava i tran-
sparentno se odnosi prema zbrinjavanju 
otpada i upotrebi recikliranih materijala 
u proizvodima. Više od 80 posto otpada 
zbrinjava, od čega se 50 posto recikli-
ra, dok su kod upotrijebljenih sirovina u 
prošloj godini više od 15 posto bili reci-

klati, objasnio je Leo Bočkaj, pomoćnik 
Uprave AD Plastika odgovoran za istraži-
vanje i razvoj u toj tvrtki.
Budući da je postizanje ciljeva kružnoga 
gospodarstva uvjetovano međusobnom 
suradnjom svih uključenih u lanac vrijed-
nosti, kako su u više navrata istaknule 
Tamara Kelava i Gordana Pehnec Pavlo-
vić iz HGK-a koje su vodile i moderirale 
skup, jedan od zaključaka rasprave jest 
pokretanje razgovora zainteresiranih 
strana radi proširenja povratne naknade 
na određenu vrste ambalaže od plastike i 
stakla te otpadni tekstil kako bi se priku-
pljali u posebnim spremnicima kroz reci-
klažna dvorišta.

Izvor: 
 - https://www.hgk.hr

Fotografije: 
 - https://www.europarl.europa.eu/re-

sources/library/images/20150703P-
HT73964/20150703PHT73964-cl.
jpg

 - https://www.hgk.hr


