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IZVJEŠĆE O PROVEDBI
PLANOVA GOSPODARENJA OTPADOM GRADOVA I OPĆINA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

Izvješće je na temelju dostupnih i dostavljenih podataka izradio Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, a sukladno članku 20. stavku 2. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom („Narodne novine“ broj 94/13).

Sisak, travanj 2017.
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UVOD
Plan gospodarenja otpadom je temeljni dokument za planiranje aktivnosti uspješnog gospodarenja
otpadom za područje pojedine jedinice lokalne samouprave. Temeljem obveza iz Zakona 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.
23. srpnja 2013. godine stupanjem na snagu novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“, broj 94/13, u daljnjem tekstu: Zakon) nije propisana obveza izrade novih županijskih
planova gospodarenja otpadom, dok je obveza izrade planova gospodarenja otpadom ostala za državnu i
lokalnu razinu.
Planovi gospodarenja otpadom gradova i općina Sisačko-moslavačke županije većinom su izrađeni
sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13), a planovi izrađeni
temeljem Zakona o otpadu (“Narodne novine“, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) su sukladno članku
174. na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o
održivom gospodarenju otpadom.
Jedinica lokalne samouprave u obvezi su dostavljati godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici
područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti
ga u svom službenom glasilu, sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
U Tablici 1. prikazani su podaci o dostavljenim izvješćima o provedbi planova gospodarenja otpadom
jedinica lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu.
Tablica 1.

rbr

grad/općina

PGO

izvješće
Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom u 2016.
godinu, KLASA: 351-01/15-01/06,
URBROJ: 2176/05-01/1-17-16 od
10. ožujka 2017.
Podaci o količini sakupljenog
otpada i provedenim aktivnostima
vezanim uz gospodarenje otpadom
na području Grada Kutine tijekom
2016. godine (ožujak 2017.)

odluka o prihvaćanju izvješća
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom
za 2016. godinu, KLASA: 351-01/1501/06, URBROJ: 2176/05-02-17-12 od
24. ožujka 2017.

1.

Grad Sisak

DA
2010.

2.

Grad Kutina

DA
2008.

3.

Grad Petrinja

DA
2017.

Nije dostavljeno Izvješće

4.

Grad Popovača

DA
2013.

Očitovanje
KLASA: 351-01/17-01/02, URBROJ:
2176/16-04/1-17-2 od 27. ožujka
2017.

5.

Grad Novska

DA
2014.

Nije dostavljeno Izvješće

6.

Grad Glina

DA
2010.

7.

Grad Hrvatska
Kostajnica

DA
2008.

Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Grada Gline
za 2016. godinu objavljeno je u
"Službenom vjesniku", broj 20/17
Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Grada
Hrvatske Kostajnice za 2016.
godinu, KLASA: 022-05/10-01/20,
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Izvješće o provedbi planova gospodarenja otpadom gradova i općina Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini
travanj 2017.

URBROJ: 2176/02-01-17-22 od 06.
veljače 2017. godine

8.

Općina Lekenik

DA
2016.

9.

Općina
Hrvatska
Dubica

DA
2015.

10.

11.

12.

13.

Općina
Lipovljani

Općina Donji
Kukuruzari

Općina Sunja

Općina Velika
Ludina

DA
2015.

DA
2015.

DA
2015.

DA
2014.

14.

Općina Gvozd

DA
2016.

15.

Općina
Jasenovac

DA
2014.

16.

Općina Dvor

DA
2015.

Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine
Lekenik za 2016. godinu, KLASA:
363-02/17-03/02, URBROJ:
2176/12-02-17-01 od 23. veljače
2017. godine
Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine
Hrvatska Dubica tijekom 2016.
godine, KLASA: 351-01/17-01/02,
URBROJ: 2176/10-01-17-03 od 27.
siječnja 2017. godine

Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za 2016.
godinu, KLASA: 351-01/16-01/01,
URBROJ: 2176/13-02-17-01 od 20.
siječnja 2017. godine
Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine
Donji Kukuruzari za 2016. godinu,
KLASA:351-02/17-01/03, URBROJ:
2176/07-03/1-17-1 od 27. veljače
2016. godine, objavljeno u
"Službenom vjesniku", broj 5/17
Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine
Sunja za 2016. godinu KLASA: 35101/17-01/09, URBROJ: 2176/17-0117-1 od 16. ožujka 2017.
Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine
Velika Ludina za 2016. godinu
KLASA:351-01/17-01/02
URBROJ:2176/19-01-17-3 od
31.01.2017.
Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine
Gvozd za 2016. godinu KLASA:35101/17-01/03
URBROJ:2176/09-02-17-1 od 6.
ožujka 2017.
Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom na području
Općine Jasenovac za 2016. godinu
KLASA:351-01/17-01/01,
URBROJ:2176/11-03-17-02 od 14.
ožujka 2017.
Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Dvor
za 2016. godinu KLASA:363-01/173

URBROJ: 2176/02-02-17-1 od 17.
veljače 2017. godine, Odluka
objavljena u "Službenom vjesniku" broj
15/16
Zaključak o usvajanju Izvješća o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Lekenik za 2016. godinu,
KLASA: 363-02/17-03/02, URBROJ:
2176/12-01-17-03 od 7. ožujka 2017.
godine
Zaključak Općinskog vijeća o usvajanju
Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine
Hrvatska Dubica tijekom 2016. godine,
KLASA: 351-01/17-01/02, URBROJ:
2176/10-02-17-05 od 9. veljače 2017.
godine, objavljeno u "Službenom
vjesniku", broj 3/17
Odluka, KLASA: 351-01/17-01/01,
URBROJ: 2176/13-01-17-01 od 8.
ožujka 2017. godine

Odluka o usvajanju Izvješća o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Donji Kukuruzari za 2016.
godinu, objavljeno u "Službenom
vjesniku", broj 5/17

Zaključak povodom razmatranja
Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Sunja
za 2016. godinu, KLASA: 351-01/1701/09, URBROJ: 2176/17-03-17-3 od
29. ožujka 2017. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Gvozd za 2016. godinu
KLASA:351-01/17-01/03,
URBROJ:2176/09-01-17-2 od 16.
ožujka 2017.
Odluka o prihvaćanju Izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Jasenovac za 2016. godinu
KLASA:351-01/17-02/01,
URBROJ:2176/11-01-17-02 od 14.
ožujka 2017.
Zaključak o usvajanju Izvješća o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Dvor za 2016. godinu
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01/03, URBROJ:2176/08-01-17-01
od 21. ožujka 2017.

17.

Općina Majur

DA
2016.

18.

Općina
Topusko

DA
2014.

19.

Općina
Martinska Ves

DA
2016.

Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine
Majur za 2016. godinu KLASA:35102/16-01/01, URBROJ:2176/14-0317-02 od 14. ožujka 2017.

Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine
Martinska Ves za 2016. godinu
KLASA:361-01/17-01/02,
URBROJ:2176/15-17-1 od 7.
travnja 2017.

KLASA:363-01/17-01/03,
URBROJ:2176/08-02-17-01 od 28.
ožujka 2017.
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Općine
Majur za 2016. godinu KLASA:35101/17-01/01, URBROJ:2176/14-01-173 od 30. ožujka 2017.
Nije dostavljeno Izvješće
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Martinska Ves za 2016. godinu
KLASA:363-02/17-01/10,
URBROJ:2176/15-17-2 od 7. travnja
2017.

PROVEDBA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
GRAD SISAK
Plan gospodarenja otpadom donesen je 2008. godine, a izrađen je za razdoblje 2008.-2016. godina.
Organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada sa cijelog područja Grada Siska obavlja trgovačko
društvo Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
U 2016. godini kroz sanaciju divljih odlagališta sakupljeno je i odloženo 146.330 kg otpada od čega
je u akciji Zelena čistka sakupljeno 19.430 kg otpada , pri čemu je trošak sanacije divljih odlagališta iznosio
72.464,30 kn.
U 2016. godini u funkciju je stavljeno jedno mobilno reciklažno dvorište koje zaprima 11 različitih
vrsta otpada. U 2015. godini je izrađena projektna dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta, a u
2016. godini su započeti pripremni radovi na lokaciji Zvonimirove ulice u Sisku, dok se izgradnj i opremanje
reciklažnog dvorišta planira u 2017.
GRAD KUTINA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 2008. godine za razdoblje 2008-2015. i objavljen u
"Službenim novinama Grada Kutine", broj 6/08. Obzirom da državni plan nije donesen do siječnja 2017.
godine, Grad Kutina je pristupila izradi novog Plana za razdoblje 2017.-2022.
Sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada obavlja komunalno poduzeće Eko Moslavina d.o.o.
Otpad se odlaže na uređeno odlagalište Kutina, a tijekom 2016. godine sakupljeno je 7.166,10 tona
neopasnog otpada od čega 7.047,84 t miješanog komunalnog otpada, papira 252 t papira i glomaznog
otpada 96 t.
Odvojeno prikupljanje papira po modelu "od vrata do vrata" putem vreća od 120 litara nastavljeno
je i u 2016. godini. Na području Grada formirani su zeleni otoci na kojima se prikuplja plastika, papir,
staklo, metal, stare baterije i lijekovi, te odjeća i obuća.
Tijekom 2016. godine na području Grada evidentirano je 19 divljih odlagališta, a sanirano ih je 14 u
akciji „Zelena čistka“.

Utrošena financijska sredstva

Troškovi gospodarenja otpadom u 2015. godini su iznosili 11.331.847,00 kn.
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Eko Moslavina d.o.o. je radi odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada imala troškove od
525.945,92 kn (vrećice, tisak, vozilo, djelatnici), a prihod od prikupljanja biorazgradivog otpada (papir) je
bio 110.755,92 kn.
GRAD POPOVAČA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 2013. godine. Poslove sakupljanja i odvoza komunalnog
otpada sa područja Grada Popovače obavlja tvrtka Eko Moslavina d.o.o. Otpad se odvozi na uređeno
odlagalište otpada "Kutina" u Gradu Kutini.
Na području Grada Popovače uređena su dva "zelena otoka" za odvojeno prikupljanje papira,
plastike, stakla, metala i lijekova. U tijeku je nabavka kompostera za odlaganje biološkog otpada.
Grad Popovača je u fazi pripreme i objave natječaja javne nabave za odabir izvođača za izgradnju
reciklažnog dvorišta, a planirani rok završetka izgradnje je 2017. godina.
GRAD GLINA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 2010. godine i objavljen u "Službenom glasniku" Sisačkomoslavačke županije, broj 04/10.
U 2016. godini kroz Program održavanja komunalne infrastrukture u sanaciju divljih odlagališta i
tekuće održavanje odlagališta uloženo je 65.560,74 kn. Sanirana su divlja odlagališta u Desnom Degoju i
Gornjem Viduševcu za što je utrošen iznos od 23.738,38 kn, dok je iznos od 41.822,36 kn utrošen na
tekuće održavanje odlagališta.
Sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada na području Grada Gline obavlja komunalno društvo
Komunalac Glina d.o.o.
Organiziranim prikupljanjem i odlaganjem otpada u 2016. godini na odlagalište Gmajna ukupno je
odloženo 1.699,25 t otpada, što je otprilike za 100 t manje nego u 2015. godini.
Započet je pilot projekt podjele kompostera zainteresiranim građanima pa je od nabavljenih 1000
kompostera podijeljeno 339 komada.
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 2008. godine i objavljen u "Službenom vjesniku" Grada
Hrvatske Kostajnice, broj 32/08. Plan gospodarenja otpadom je donesen za osmogodišnji period od 2008.2016. godine. U listopadu 2016. potpisan je ugovor za izradu novog Plana čije se donošenje očekuje u
2017.
Od sanacije odlagališta otpada "Rosulje" odlaganje neopasnog komunalnog otpada obavlja se na
odlagalištu "Taborište" u Petrinji. Odlagalište otpada "Rosulje" je sanirano i zatvoreno. Sanacija se obvljla
izmještanjem odloženog otpada na područje Općine Davor (do 2011. godine izmješteno je 40.105,00 m³
otpada) i područje Grada Kutine (do rujna 2015. godine izmješten je ostatak otpada – 16.833,93 m³
otpada).
Poslove sakupljanja i odvoza komunalnog otpada obavlja tvrtka Ekos Hrvatska Kostajnica d.o.o.
(tvrtka u 100% vlasništvu Grada Hrvatske Kostajnice). Na području Grada Hrvatske Kostajnice postoji 11
zelenih otoka za odvojeno sakupljanje stakla, metala, pet ambalaže, papira i kartona. U 2016. godini
ukupno je na zbrinjavanje na odlagalište "Taborište" u Petrinji prevezeno 541,16 t miješanog komunalnog
otpada.
Tijekom 2016. godine ishođena je projektna dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta kojeg
se izgradnja očekuje u 2017. godini, a koja će se financirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost.
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OPĆINA LEKENIK

travanj 2017.

Plan gospodarenja otpadom donesen je 27. prosinca 2016. godine i objavljen u "Službenom
vjesniku", broj 62/16.
Organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima, obrtima i pravnim
osobama na području Općine Lekenik obavlja komunalno poduzeće Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
temeljem ugovora o koncesiji za razdoblje 1.06.2016. do 31.05.2026.
Sakupljeni komunalni otpad odlaže se na odlagalište Goričica, čiji je vlasnik Grad Sisak.
Tijekom 2016. godine koncesionar je prikupio i zbrinuo ukupno 1036 t miješanog komunalnog
otpada i 31 t glomaznog otpada.
Sustav odvojenog sakupljanja otpada organiziran je putem zelenih otoka, gdje se odvojeno
sakuplja papir, plastika, staklo, karton i tetrapak.
U 2014. je izrađeno idejno rješenje za izgradnju reciklažnog dvorišta koje se planira izgraditi
sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2017.
Na području Općine su evidentirana tri divlja odlagališta otpada, te je u pripremi Plan sanacije istih.
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 05. veljače 2015. godine, a izrađen je za razdoblje 2015.2021. godina. Plan gospodarenja otpadom objavljen je u "Službenom vjesniku" broj 3/15 od 12. veljače
2015. godine. Organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, sukladno Zakonu i Odluci obavlja
društvo Komunalac d.o.o., Petra Berislavića 39, Hrvatska Dubica, čiji je osnivač Općina Hrvatska Dubica.
Područje pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada
je cjelokupno područje Općine Hrvatska Dubica.
Izdvojeni otpad (papir i plastika) sakupljaju se u PVC vrećama od 100-110 l, a za miješani komunalni otpad
su podijeljene plastične kante od 120 litara.
Miješani komunalni otpad odlaže se na privremenom odlagalištu "Vladića jama".
Na odlagalište otpada "Vladića jama", kapaciteta cca 15.000 t, do sada je odloženo 11.600 t otpada
dok je preostali kapacitet 3.400 t.
Ukupna količina komunalnog otpada u 2016. godini odloženog na odlagalište"Vladića jama" je 90,7 t
od ukupno sakupljeno 139 t otpada. Od 01. srpnja 2014. godine započelo je razvrstavanje otpada i to dio
na kućnom pragu (papir i PVC), a dio u dvorišnom prostoru Društva, gdje se odvaja staklo, tekstil i metal
(postavljena 3 kontejnera od po 1.100 l). Za uslugu sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada
koristi se kamion smetlar i kamion kiper (kapaciteta 5 t), a kombi vozilo (kapaciteta 1 t) za sakupljanje
papira i PVC-a, koje se obavlja jedanput mjesečno.
U 2016. godini je izrađen Plan sanacije odlagališta „Vladića jama“ kao preduvjet za izvršenje
preuzetih obveza prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
OPĆINA LIPOVLJANI
Plan gospodarenja otpadom je donesen 21. prosinca 2015. godine, te objavljen u "Službenom
vjesniku", broj 63A/15.
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada za 4 naselja Općine Lipovljani obavlja komunalno poduzeće
Lipkom servisi d.o.o. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Lipovljani obavlja
trgovačko društvo Lipkom servisi d.o.o. Lipovljani i odlaže na odlagalištu Johovača u Velikoj Mlinskoj
(Bjelovarsko-bilogorska županija).
U 2016. godini sakupljeno je ukupno 523 t miješanog komunalnog otpada, koji je odložen na
odlagalište "Johovača" (odlagalište otpada u Garešnici).
U 2016. godini nastavljeno je i odvojeno prikupljanje otpada po kućanstvima (koje je započelo
2014. godine), gdje se odvojeno prikuplja papir i plastika (u posebnim PVC vrečicama). Odvojenim
sakupljanjem tijekom 2016. godine sakupljena je veća količina otpada od papira i kartona, 742 kg plastike i
7250 kg stakla.
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Zeleni otoci su postavljeni na šest lokacija na kojima se sakuplja papir, staklo i pvc ambalaža.
Izgradnja reciklažnog dvorišta je završena u 2016. godini i u studenom 2016. je započelo s radom.

Informativno edukativne aktivnosti
Općina Lipovljani surađuje s osnovnom školom "Josipa Kozarca" u provođenju aktivnosti na
edukaciji o zaštiti okoliša i saniranja manjih "divljih" odlagališta na području Općine.
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
Plan gospodarenja otpadom je donesen 02. listopada 2015. godine, a izrađen je za razdoblje 2015.2021. godina. Djelatnost sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada s područja Općine Donji
Kukuruzari obavlja Komunalac Petrinja d.o.o., Gundulićeva 14, Petrinja.
U 2015. godini sakupljeno je ukupno 152,5 t miješanog komunalnog otpada, koji je odložen na
odlagalište "Taborište" (odlagalište otpada Grada Petrinje).
Na području Općine postavljeno je 5 zelenih otoka sa spremnicima za sakupljanje papira, stakla,
plastike, lijekova i baterija.
Planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta na k.č. 763/2 k.o. Donja Velešnja, a u tijeku je rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa.
OPĆINA SUNJA
22/15.

Plan gospodarenja otpadom je donesen 2015. godine i objavljen u "Službenom vjesniku", broj

Organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Sunja obavlja komunalno
poduzeće Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. temeljem ugovora o koncesiji od 16. veljače 2004. godine,
pa se sakupljeni komunalni otpad odlaže na odlagalište Goričica, čiji je vlasnik Grad Sisak.
Odvojeno sakupljanje otpada organizirano je putem zelenih otoka, gdje se odvojeno sakuplja papir,
staklo, plastika, metal i tekstil. Izgradnja reciklažnog dvorišta je u fazi pripreme.
Na području Općine Sunja tijekom 2016. godine sakupljeno je 4 t papira i kartona, 2 t plastične
ambalaže, 1 t stakla, 9 t glomaznog otpada i 619 t miješanog komunalnog otpada.
OPĆINA VELIKA LUDINA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 23. srpnja 2014. godine.
Organizirano sakupljanje otpada s područja Općine Velika Ludina obavlja tvrtka Eko Moslavina
d.o.o. , te se otpad odlaže na odlagalište komunalnog otpada Grada Kutine.
Ukupna količina sakupljenog komunalnog otpada s područja Općine Velika Ludina u 2016. godini je
iznosila 305 t i 22,06 t otpada s groblja.
Komunalni otpad se sakuplja u tipiziranim posudama i prema potrebi u plastičnim vrećama koje se
nabavljaju kod pružatelja usluge (Eko-Moslavina d.o.o.), a uslugom je obuhvaćeno 100% stanovnika
Općine.
Na području Općine Velika Ludina nalazi se sedam zelenih otoka na kojima se odvojeno sakuplja
papir, tekstil i staklo.
Lokacija reciklažnog dvorišta je planirana u Prostornom planu Općine Velike Ludina i to na k.č.
407/5 k.o. Vidrenjak. Dokumentacija za gradnju reciklažnog dvorišta je financirana sredstvima Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 58.750,00 kuna.
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OPĆINA GVOZD

travanj 2017.

Plan gospodarenja otpadom je donesen 12. svibnja 2016. godine za razdoblje 2015. – 2021., te
objavljen u "Službenom vjesniku" Općine Gvozd, broj 21/16.
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada sa područja Općine obavlja "Komunalno Topusko" d.o.o., a
organiziranim odvozom komunalnog otpada je obuhvaćeno središte Općine i 11 okolnih naselja što
predstavlja oko 60% stanovništva Općine.
Na području Općine Gvozd nalazi se odlagalište komunalnog otpada "Blatuša", udaljeno 1 km od
naselja Blatuša. Odlagalište se prostire na površini od oko 12 ha, od koje je aktivno oko 1 ha na kojem se
otpad prije odlaganja ne razvrstava već se povremeno zbija.
U 2015. godini ishođena je građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta "Gvozd" u naselju
Pješčanica na k.č.br. 2666/25 k.o. Pješčanica ukupne površine 1215 m2.
Na području Općine je sanirano 14 divljih odlagališta otpada.
U samom središtu Općine Gvozd postavljena su 4 zelena otoka. U suradnji sa dječjim vrtićem,
osnovnom školom, knjižnicom i udrugama na području Općine, provode se edukacije djeca i odraslih o
povećanju svijesti građana u postupanju s otpadom.
OPĆINA JASENOVAC
Plan gospodarenja otpadom je donesen 27. studenog 2014. godine za razdoblje 2014. – 2020., te
objavljen u "Službenom vjesniku", broj 56/14.
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada sa područja Općine obavlja komunalno poduzeće
Komunalni servisi Jasenovac d.o.o., a organiziranim odvozom komunalnog otpada je obuhvaćeno 100%
stanovništva. Otpad se odlaže na odlagalištu „Barutana“ bez prethodne obrade i razvrstavanja, uz
povremeno zbijanje i prekrivanje slojem zemlje.
Ukupna količina sakupljenog komunalnog otpada s područja Općine Jasenovac u 2016. godini je
iznosila 6.458 t.
U 2016. godini ishođena je građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta na k.č. 1301/1
k.o. Jasenovac u poljoprivredno-industrijskoj zoni, a izgradnja se planira u 2017. uz sufinanciranje Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
OPĆINA MAJUR
Plan gospodarenja otpadom je donesen 25. siječnja 2016. godine za razdoblje 2016. – 2022., te
objavljen u "Službenom vjesniku", broj 1/16.
Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada s područja Općine obavlja komunalno
poduzeće Komunalac Petrinja d.o.o. temeljem ugovora o koncesiji od 30. lipnja 2015. godine.
Na području Općine postavljeno je 5 zelenih otoka na kojima se sakuplja papir, plastika, metal,
staklo, lijekovi i baterije.
U 2016. godini nije zabilježeno niti jedno divlje odlagalište otpada.
Planom gospodarenja otpadom Općine Majur planirana je izgradnja jednog reciklažnog dvorišta i to na k.č.
500 k.o. Stubalj ukupne površine do 1.500 m2. U 2016. je u naselju Majur postavljeno mobilno reciklažno
dvorište o čemu je stanovništvo obaviješteno putem letaka i plakata.
OPĆINA MARTINSKA VES
Plan gospodarenja otpadom je donesen 15. ožujka 2016. godine za razdoblje 2016. – 2022., te
objavljen u "Službenom vjesniku", broj 12/16.
Organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Martinska Ves obavlja
komunalno poduzeće Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. temeljem ugovora o koncesiji, a usluga je
osigurana za sva naselja na području Općine.
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Na području Općine tijekom 2016. godine sakupljeno je i zbrinuto 552 t miješanog komunalnog
otpada i 8 t glomaznog otpada.
Na području Općine postavljeno je 39 zelenih otoka na kojima se sakuplja papir, staklo, metal i
plastika.
Reciklažno dvorište je planirano na lokaciji poslovno-komunalne zone u naselju Martinska Ves i na
lokaciji poslovne zone Mahovo.
OPĆINA DVOR
Plan gospodarenja otpadom je donesen 16. prosinca 2015. godine za razdoblje 2015. – 2021., te
objavljen u "Službenom vjesniku", broj 58/15.
Na području Općine Dvor djelatnost sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja
komunalno poduzeće Dvorkom d.o.o., a usluga je trenutno dostupna za 67% kućanstava Općine Dvor.
Sakupljeni otpad se odlaže na odlagalište „Ćore“gdje se otpad povremeno zbija i prekriva slojem
zemlje. U studenom 2016. izdana je građevinska dozvola za sanaciju odlagališta „Ćore“.
U 2016. godini sakupljeno je i odloženo 303 t miješanog komunalnog otpada.
Lokacija reciklažnog dvorišta će se utvrditi Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Dvor.

ZAKLJUČAK
Analizom provedenih aktivnosti u cilju ostvarenja mjera u području gospodarenja otpadom
propisanih Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Planom gospodarenja otpadom u
Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine, može se zaključiti slijedeće:
1. Na području Županije sve jedinica lokalne samouprave su donijele svoje Planove gospodarenja
otpadom.
2. Od 19 jedinica lokalne samouprave na području Županije njih 14 je dostavilo izvješće o
provođenju planova gospodarenja otpadom.
3. Edukacija i informiranje o gospodarenju otpadom provodi se u većini JLS Sisačko-moslavačke
županije, te je neophodno i dalje provoditi akcije u svrhu jačanja svijesti o značaju čistog životnog okoliša i
ulozi i doprinosu pojedinca u njegovom održavanju i unapređivanju.
Na području Sisačko-moslavačke županije poduzima se niz aktivnosti u cilju ostvarenja propisanih
mjera sustavnog gospodarenja otpadom, sukladno strateškim i planskim dokumentima.
Donesenim planskih promjenama i rješenjima na državnoj razini za pitanja gospodarenja otpadom
konačno će se definirati sustav gospodarenja otpadom za područje Sisačko-moslavačke županije.
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