Republika Hrvatska
Sisaĉko-moslavaĉka županija
Upravni odjel za prostorno ureĊenje
graditeljstvo i zaštitu okoliša
KLASA:351-01/18-02/01
URBROJ:2176/01-09/01-18-20
Sisak, svibanj 2018.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI
PLANOVA GOSPODARENJA OTPADOM
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
SISAĈKO-MOSLAVAĈKE ŢUPANIJE U 2017. GODINI

Izvješće je na temelju dostupnih i dostavljenih podataka izradio Upravni odjel za prostorno ureĊenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisaĉko-moslavaĉke županije, a sukladno ĉlanku 20. stavku 2. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17).

UVOD
Plan gospodarenja otpadom je temeljni dokument za planiranje aktivnosti uspješnog
gospodarenja otpadom za podruĉje 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
podruĉne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša, a u sluĉaju Sisaĉkomoslavaĉke županije to je Upravni odjel za prostorno ureĊenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
23. srpnja 2013. godine stupanjem na snagu novog Zakona o održivom gospodarenju
otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i izmjene i dopune 73/17, u daljnjem tekstu: Zakon)
nije propisana obveza izrade županijskih planova gospodarenja otpadom,stoga Plan
gospodarenja otpadom SMŽ nije izraĊen, dok je obveza izrade planova gospodarenja
otpadom ostala za državnu i lokalnu razinu (gradove i općine).
Planovi gospodarenja otpadom gradova i općina Sisaĉko-moslavaĉke županije većinom
su izraĊeni sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj
94/13 i 73/17).
Jedinice lokalne samouprave u obvezi su dostavljati godišnje Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom jedinici podruĉne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće
godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu, sukladno
ĉlanku 20. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Ukupno su u roku
dostavljena 4 izvješća, dok je do kraja travnja 2018. dostavljeno još 12 izvješća, dakle
ukupno 16 izvješća, dok tri jedinice lokalne samouprave nisu dostavile izvješća i to: gradovi
Novska, Petrinja i Popovaĉa.
Upravni odjel za prostorno ureĊenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša SMŽ je 2. veljaĉe
2018. godine uputio svim gradovima/općinama dopis kojim ih upozorava na zakonske obveze
koje se tiĉu izrade i dostave Izvješće o provedbi planova gospodarenja otpadom.
U Tablici 1. prikazani su podaci o dostavljenim izvješćima o provedbi planova
gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave s podruĉja Sisaĉko-moslavaĉke županije
za 2017. godinu. koja su dostavljena do poĉetka izrade ovog izvješća (odnosno do 30. 04.
2018. Godine) u Upravni odjel:
Tablica 1.
rbr
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Grad Petrinja
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Popovaĉa

5.

Grad Novska

6.

Grad Glina
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DA

DA

DA
2017.
DA
2013.
DA
2014.
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2010,

izvješće
PGO objavljen u Sl. glasniku
7/17
Dostavljeno 21.3.2018.
PGO objavljen u
Dostavljeno 12.4.2018.

odluka o prihvaćanju
izvješća
Zakljuĉak o prihvaćanju
KLASA:351-04/18-01/2,
URBROJ:2176/05-02-18-4 od
20.4.2018.
Zakljuĉak o prihvaćanju izvješća
KLASA:351-02/18-01/4,
URBROJ:2176/03-04/01-18-2 od
20. 03. 2018.

NIJE DOSTAVLJENO
NIJE DOSTALJENO
NIJE DOSTAVLJENO
PGO – revizija PGO izraĊena i
objavljena u Sl. vjesniku

Odluka o prihvaćanju izvješća
objavljen u Sl. vjesniku broj

revizija
2017.

7.

Grad Hrvatska
Kostajnica

8.

Općina
Lekenik

DA
2016.

10/17, a stari PGO objavljen u
Sl. vjesnik 4/10 i revizijia
10/17
Dostavljeno 3.4.2018
PGO za razdoblje 2017-2022
je objavljen u Sl. vjesniku broj
16/17
Dostavljeno 3.4.2018.
PGO objavljen u Sl. vjesnik
broj 62/16.
Dostavljeno 21.2.2018.

9.

Općina
Hrvatska
Dubica

DA
2015.

PGO objavljen u Sl. vjesnik
3/15.
Dostavljen:6.4.2018

10.

Općina
Lipovljani

DA
2015.

PGO objavljen u Sl. vjesniku
broj 63A/15
Dostavljeno 9.2.2018

DA
(2017)

PGO objavljen u Sl. vjesniku
broj 554/15, a odluka o
donošenju PGO u Sl. vjesniku
40/15
Dostavljeno 3.4.2018.
PGO objavljen u Sl. vjesnik
broj 22/15
Dostavljeno 3.4.2018.

Općina Donji
Kukuruzari

DA
2015.

12.

Općina Sunja

DA
2015.

13.

Općina Velika
Ludina

DA
2014.

14.

Općina Gvozd

DA
2016.

15.

Općina
Jasenovac

DA
2014.

PGO objavljen u Sl. vjesniku
21/16.
Dostavljeno 13.4.2018.
PGO objavljen u Sl. vjesniku
56/14.
Dostavljeno 16.4.2018.

Općina Dvor

DA
2015.

PGO objavljen u Sl. vjesnik
58/15
Dostavljeno 13.4.2018.

17.

Općina Majur

DA
2016.

PGO objavljen u Sl. novine
Općine Majur broj 1/16
Dostavljeno 16.4.2018.

18.

Općina
Topusko

DA
2014.

PGO objavljen u Sl. vjesniku
broj 16/14
Dostavljeno 3.4.2018.

19.

Općina
Martinska Ves

DA
2016.

PGO objavljen u Sl. vjesniku
12/16
Dostavljeno 11.4.2018

11.

16.

PGO objavljen u
Dostavljeno 12.2.2018

11/18

Odluka o prihvaćanju izvješća
KLASA:021-05/18-01/5,
URBROJ:2176/02-02-18-1 od
23.3.2018.
Odluka o prihvaćanju izvješća
KLASA:363-02/17-03/03,
URBROJ:2176/12-01-18-03 od
31. 1. 2018.
Zakljuĉak o prihvaćanju izvješća
KLASA:351-01/18-01/02,
URBROPJ:2176/10-02-18-04 od
28.3.2018.
Odluka o prihvaćanju izvješća
KLASA:351-01/18-04/2,
URBROJ:2176/13-01-18-01 od
20. 01. 2018.
Odluka o prihvaćanju izvješća
KLASA:351-02/18-01/03,
URBROJ:2176/07-01-18-3 od
28. 3. 2018.
Zakljuĉak o prihvaćanju izvješća
KLASA:351-01/18-01/03,
URBROJ:2176/17 -03-18-7 od
26. 03. 2018.
Zakljuĉak o prihvaćanju izvješća
KLASA:351-01/18-01/03,
URBROJ:2176/19-02-18-2 od
31. 1. 2018.
Odluka o prihvaćanju izvješća
nije donesena već je Izvješće
donio općinski naĉelnik.
Odluka o prihvaćanju izvješća
KLASA:351-01/18-02/01,
URBROJ:2176/11-01-18-02 od
28. 03. 2018.
Zakljuĉak o prihvaćanju izvješća
KLASA:262-01/18-01/04,
URBROJ:2176/08-02-18-01 od
27. 03. 2018.
Odluka o prihvaćanju izvješća
KLASA:351-01/17-01/02,
URBROJ:2176/14-01-18-3 od
26. 03. 2018.
Odluka o prihvaćanju izvješća
KLASA:351-01/18-01/01,
URBROJ:2176/18-02-18-2 od
28.3.2018.
Zakljuĉak o prihvaćanju izvješća
KLASA:363-02/18-01/10,
URBROJ:2176/15-18-3 od
15.3.2018

PROVEDBA PLANOVA GOSPODARENJA OTPADOM
iz Izvješća o provedbi PGO gradova/općina
GRAD SISAK
Plan gospodarenja otpadom Grada Siska za razdoblje 2017.-2022. je donesen 2017.
godine.
Sakupljanje i zbrinjavanje otpada u Gradu Sisku obavlja komunalno poduzeće
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. (GOS d.o.o.), a otpad se odlaže na odlagalištu Goriĉica.
U gradu je uspostavljeno reciklažno dvorište na odlagalištu, te se na istom sakuplja
papir, staklo, plastika, glomazni otpad, EE otpad, ulja i masti, te akumulatori i baterije.
Grad koristi i mobilno reciklažno dvorište, a postavljeno je i 112 zelenih otoka sa po 3
posude (papir, staklo i plastika), te 275 zelenih otoka sa po 2 posude ( papir i plastika), kao i
11 kontejnera za tekstil, odnosno ukupno 387 zelenih otoka.
Tijekom 2017. utvrĊene su i lokacije divljih odlagališta i to 28 njih, a uklanjanjem otpada sa
istih je prikupljeno 12, 29 t otpada.
Tijekom 2017. godine u Gradu je prikupljeno 10.386 t miješanog komunalnog otpada, te 194
t odvojeno prikupljenog otpada (152 t papira, 19 t stakla, 7 t plastike, 13 t metala)
GRAD KUTINA
Sakupljanje i zbrinjavanje otpada u Gradu obavlja komunalno poduzeće Eko
Moslavina d.o.o.
Odlaganje otpada se obavlja na odlagalištu Kutina, ĉija je sanacija zapoĉela 2008. godine,
te je danas ovo odlagalište usklaĊeno s normama EU.
Od 2013. godine se obavlja odvojeno prikupljanje otpada (papira, PET ambalaže,
metala, tekstila).
Tijekom 2017. sanirano je 16 divljih odlagališta.
U organizirani odvoz otpada ukljuĉeno je 23 483 stanovnika Grada Kutine, 12 239
stanovnika Grada Popovaĉe i 2 720 stanovnika Općine Velika Ludina.
Prikupljeno je u Gradu Kutina 5183 t otpada, u Gradu Popovaĉa 2168 t otpada te u Općini
Velika Ludina 372 t otpada. Odvojeno prikupljeno je 273 t papira, te 432 t glomaznog
otpada.
GRAD GLINA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 2010. godine i objavljen u "Službenom
vjesniku broj 04/10, revizija postojećeg plana je izraĊena u 2017. godini o objavljena u Sl.
vjesniku broj 10/17.
U tijeku je izrada novog PGO, a izraĊivaĉ je Hidroplan d.o.o. iz Zagreba.
Odvoz otpada obavlja komunalno poduzeće Komunalac Glina d.o.o. Otpad se odlaže
na odlagalište Gmajna koja se nalazi na k.ĉ. 2055 k.o. Glina. Za odlagalište je 2017. godine
ishoĊeno produženje lokacijske dozvole za sanaciju i nastavak rada.
2017. godine u Gradu Glina su sanirana divlja odlagališta Glina-Ljeskovac, stara Maja,
Svraĉica, Dragotina, Mali Gradac i Majska Poljana
Tijekom 2017. na odlagalište Gmajna je odloženo ukupno 1.831, 24 t miješanog komunalnog
otpada i 2.271 l biorazgradivog otpada sa zelenih površina i groblja.
U gradu su uspostavljeno 6 zelenih otoka, a podijeljeno je i 375 kompostera.
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. je izraĊen i objavljen u Sl.
vjesniku broj 16/17. (izraĊivaĉ Plana je Hidroplan d.o.o. iz Zagreba)

Grad ima uspostavljen0 11 zelenih otoka, a sakupljanje otpada obavlja Komunalac iz
Kostajnice, dok se otpad odlaže na odlagalištu u Kutini, temeljem ugovora.
OPĆINA LEKENIK
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 podruĉju 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 Goriĉica, ĉiji je vlasnik Grad
Sisak. U 2017. godini sakupljeno je 1 057,83 t miješanog komunalnog otpada i 46,7 t
glomaznog otpada.
Općina je pripremila dokumentaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta na k.ĉ. 268 k.o.
Lekenik.
U općini su zabilježena tri divlja odlagališta i to Cerje Letovanićko (cca 5000 m³
otpada), Poljane Lekeniĉke (cca 7 000 m³ otpada) i Brežane Lekeniĉke (cca 50 m³ otpada).
Općina će izraditi plan uklanjanja divljih odlagališta:
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 05. veljaĉe 2015. godine, a izraĊen je za
razdoblje 2015.-2021. godina. Plan gospodarenja otpadom objavljen je u "Službenom
vjesniku" broj 3/15 od 12. veljaĉe 2015. godine. Organizirano sakupljanje i odvoz
komunalnog otpada, sukladno Zakonu i Odluci obavlja društvo Komunalac d.o.o., Petra
Berislavića 39, Hrvatska Dubica, ĉiji je osnivaĉ Općina Hrvatska Dubica.
Podruĉje pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog otpada je cjelokupno podruĉje Općine Hrvatska Dubica.
Otpad se odlaže na odlagalištu Vladića jama koje je kapaciteta 15.000 t, a na njega je
do sada odloženo 11,700 t.
U 2017. godini je sakupljeno 100,6 t otpada, a od toga 95,1 t miješanog komunalnog
otpada.
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. i odlaže na odlagalištu Grada Kutine.
U 2017. godini sakupljeno je i predano na odlaganje 544t miješanog komunalnog
otpada, a odvojeno je prikupljeno 13 t papira i kartona.
U Općini su organizirano 1 reciklažno dvorište u Lipovljanima i 6 zelenih otoka.
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
Plan gospodarenja otpadom je donesen 02. listopada 2015. godine, a izraĊen je za
razdoblje 2015.-2021. godina. Odluka o donošenju PGO je objavljena u Službenom vjesniku
broj 40/15, a PGO je objavljen u Sl. vjesniku broj 55/15.
Odvozom otpada u općini je obuhvaćeno 14 od 15 naselja (nije obuhvaćeno naselje
Lovĉa).
Odvoz otpada obavlja Komunalac Petrinja d.o.o. temeljem ugovora od 8.8. 2014.
godine.
2017. godine sakupljeno je 153,4 t miješanog komunalnog otpada , te 2,4 t papira i
2,62 t ostalog ambalažnog otpada.
Općina ima uspostavljeno 5 zelenih otoka.

OPĆINA SUNJA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 2015. godine i objavljen u "Službenom
vjesniku", broj 22/15.
Organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na podruĉju Općine Sunja
obavlja komunalno poduzeće Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. temeljem ugovora o
koncesiji od 16. veljaĉe 2004. godine, pa se sakupljeni komunalni otpad odlaže na odlagalište
Goriĉica, ĉiji je vlasnik Grad Sisak.
U općini Sunja su uspostavljena 3 zelena otoka i 76 mini zelena otoka na kojima se
sakuplja papir, staklo, plastika, metal i tekstil.
U 2017. godini sakupljeno je 14,3 t papira; 0.72 t plastike; 1,86 t stakla i 1,28 t
metala; te 2,16 t tekstila (tekstil sakuplja i dovozi tvrtka Z.I.T.O)
Općina planira izgradnju reciklažnog dvorišta na k.ĉ. 1703 k.o. Sunja (veliĉina ĉestice
je 6033m²).
2017. godine izvršeno je ĉišćenje divljeg odlagališta u Velikoj Gradusi.
OPĆINA VELIKA LUDINA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 23. srpnja 2014. godine.
Odvoz otpada obavlja komunalno poduzeće Eko Moslavina d.o.o. iz Kutine, a otpad se
odlaže na odlagalištu Grada Kutine.
U 2017. godini izvršeno je prikupljanje glomaznog otpada u razdoblju od 12.10 –
20.10.2017. te je prikupljeno 11 t glomaznog otpada.
U Općini djeluje 7 zelenih otoka na kojima se prikuplja staklo, papir i plastika. U 2017.
sakupljeno je u 17 t papira.
Financijska sredstva osigurana za gospodarenje otpadom u proraĉunu za 2017.
godinu su iznosila 1-952.000 kuna.
OPĆINA TOPUSKO
Plan gospodarenja otpadom Općine Topusko je donosen 2014. godine i objavljen u
Službenom vjesniku broj 16/14.
Sakupljane i odvoz otpada u Općini obavlja Komunalno poduzeće Topusko, a otpad se
odlaže na odlagalištu Blatuša u Gvozdu.
Organiziranim odvozom otpada je obuhvaćeno 59% stanovništva općine.
U 2017. godini je sakupljeno ukupno 720, 3 t miješanog komunalnog otpada, a od toga je
468,2 t biorazgradivog otpada.
Općina planira izgradnju reciklažnog dvorišta na k.ĉ. 1272 k.o. Ponikvari, a izrada
projektne dokumentacije je u tijeku.
OPĆINA GVOZD
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 podruĉja 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 podruĉju 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, kapacitet odlagališta je 200 000 t, a godišnje se odlaže cca 2 500 t.
Odlagalište je u sanaciji i zatvaranju.
Općina planira izgraditi reciklažno dvorište na k.ĉ. 2666/25 k.o. Pješĉanica, te planira
organizirati zelene otoke za prikupljanje papira, stakla, plastike, metala i tekstila.

OPĆINA JASENOVAC
Plan gospodarenja otpadom je donesen 27. studenog 2014. godine za razdoblje
2014. – 2020., te objavljen u "Službenom vjesniku", broj 56/14, a u tijeku je revizija plana.
Sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada obavlja poduzeće Komunalni servisi
Jasenovac d.o.o. Organiziranim odvozom otpada je obuhvaćeno 709 domaćinstava
(korisnika).
Otpad se odlaže na odlagalištu Brutana, a odlagalište je u sanaciji i zatvaranju (2017.
godine je izraĊena revizija i izmjena planske dokumentacije).
U 2017. godini je odloženo 469,77 t miješanog komunalnog otpada.
Planirana je izgradnja jednog reciklažnog dvorišta.
OPĆINA MAJUR
Plan gospodarenja otpadom je donesen 25. sijeĉnja 2016. godine za razdoblje 2016.
– 2022., te objavljen u "Službenim novinama Općine Majur", broj 1/16.
Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada s podruĉja Općine obavlja
komunalno poduzeće Komunalac Petrinja d.o.o. temeljem ugovora o koncesiji od 30. lipnja
2015. godine.
Organiziranim odvoz otpada obuhvaćeno je 572 domaćinstva.
2017. godine sakupljeno je 144,56 t miješanog komunalnog otpada i isti je odložen na
odlagalištu Taborište u Petrinji.
U općini je organizirano 5 zelenih otoka, a u naselju Majur je bilo postavljeno mobilno
reciklažno dvorište.
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 podruĉju Općine Martinska
Ves obavlja komunalno poduzeće Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. temeljem ugovora o
koncesiji, a usluga je osigurana za sva naselja na podruĉju Općine.
U općini je organizirano 39 zelenih otoka na kojima se sakuplja papir, staklo i plastika.
OPĆINA DVOR
Plan gospodarenja otpadom je donesen 16. prosinca 2015. godine za razdoblje 2015.
– 2021., te objavljen u "Službenom vjesniku", broj 58/15.
Sakupljanje otpada na prostoru općine obavlja od 2016. godine komunalno poduzeće
Dvorkom d.o.o. iz Matijevića. Otpad se odlaže na odlagalište „Ćore“ koje je smješteno na k.ĉ.
378 k.o. Ćore i veliĉine je 8 650 m². U studenom 2016. izdana je graĊevinska dozvola za
sanaciju odlagališta „Ćore“, te je odlagalište u sanaciji i zatvaranju.
2017. godine na odlagalište je odloženo 606 t miješanog komunalnog otpada.
Odvozom otpada je obuhvaćeno 67 % domaćinstava u Općini Dvor.

ZAKLJUĈAK
Analizom provedenih aktivnosti u cilju ostvarenja mjera u podruĉju gospodarenja
otpadom propisanih Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Planom
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj može se zakljuĉiti sljedeće:
1. Na podruĉju Županije sve jedinica lokalne samouprave su donijele svoje Planove
gospodarenja otpadom.
2. Od 19 jedinica lokalne samouprave na podruĉju Županije njih 16 je dostavilo
izvješće o provoĊenju planova gospodarenja otpadom. Tri jedinice lokalne samouprave

(gradovi Popovaĉa, Petrinja i Novska) nisu dostavili izvješća o provedbi Planova
gospodarenja otpadom. Dostavljena izvješća su po svom sadržaju i obraĊenim podacima
razliĉita i većini nedostaju podaci o financijskim pokazateljima. Za većinu Izvješća su donseni
zakljuĉci / odluke gradskih/općinskih vijeća o prihvaćanju istih,dok je jedno izvješće donio
općinski naĉelnik i nema odluke/zakljuĉka općinskog vijeća.
3. Sve JLS koje su dostavile Izvješća planiraju izgradnju reciklažnih dvorišta ili su ista
već izgradili. TakoĊer gotovo sve JLS su uspostavile zelene otoke.
4. Edukacija i informiranje o gospodarenju otpadom provodi se u većini JLS Sisaĉkomoslavaĉke županije, te je neophodno i dalje provoditi akcije u svrhu jaĉanja svijesti o
znaĉaju ĉistog životnog okoliša i ulozi i doprinosu pojedinca u njegovom održavanju i
unapreĊivanju.
5. JLS-I koji nisu dostavili izvješća sukladno Zakonu su pisano obavješteni o obvezi
izrade i dostave istih dopisom od 2. veljaĉe 2018. godine (KLASA:351-01/18-02/01,
URBROJ:2176/01-09-18-1), te dopisom od 10. svibnja 2018. (KLASA:351-01/18-02/01,
URBROJ:2176/01-09/01-18-19)
Na podruĉju Sisaĉko-moslavaĉke županije poduzima se niz aktivnosti u cilju
ostvarenja propisanih mjera sustavnog gospodarenja otpadom, sukladno strateškim i
planskim dokumentima, te većina JLS-a izvršava obveze sukladno odrednicama Zakona o
održivom gospodarenju otpadom.

