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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). 
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UVOD 
 
 

Plan gospodarenja otpadom je temeljni dokument za planiranje svih aktivnosti u cilju uspješnog 
gospodarenja otpadom na području pojedine jedinice lokalne samouprave, a samim tim i na cjelokupnom 
području Sisačko-moslavačke županije.  

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.  

Planovi gospodarenja otpadom gradova odnosno općina s područja Sisačko-moslavačke županije u 
većini su izrađeni sukladno Zakonu o otpadu (“Narodne novine“, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) te su 
sukladno članku 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) 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 2015. godinu. 

 
Tablica 1. 

grad/općina izvješće odluka o prihvaćanju izvješća napomena 

Grad Sisak DA 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 
provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Grada Siska za 2015. godinu, KLASA: 

351-01/15-01/06, URBROJ: 2176/05-02-
16-12, objavljeno u "Službenom glasniku 

SMŽ", broj 10/16. 

 

Grad Kutina DA 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
provedbi Plana gospodarenja otpadom 

na području Grada Kutine za 2015. 

godinu, KLASA: 021-01/16-01/3, 
URBROJ: 2176/03-02/1-16-9-27-9, od 

31. ožujka 2016. godine.  

 

Grad Petrinja DA NE 

Donesen Zaključak o utvrđivanju 
prijedloga Izvješća o izvršenju 

Plana gospodarenja otpadom 

Grada Petrinje za 2015. godinu, 
KLASA:351-02/15-01/03, 

URBROJ: 2176/06-02-16-5, od 25. 
ožujka 2016. godine. 

Grad Popovača DA NE - 

Grad Novska DA 

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom Grada 

Novske za 2015. godinu, KLASA: 351-
01/16-01/3, URBROJ: 2176/04-01-16-1, 

od 07. ožujka 2016. godine. Odluka 
objavljena u "Službenom vjesniku", broj 

9/16. 

 

Grad Glina DA NE 

Izvješće o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Grada 
Gline za 2015. godinu objavljeno 

je u "Službenom vjesniku" broj 
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13/16. 

Grad Hrvatska 
Kostajnica 

DA 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Grada Hrvatske Kostajnice za 2015. 
godinu, KLASA:022-05/16-01/04, 

URBROJ: 2176/02-16-01-1 od 01. 
travnja 2016. godine. Odluka objavljena 

u "Službenom vjesniku" broj 15/16. 

 

Općina Lekenik DA   

Općina Hrvatska 
Dubica 

DA NE 

Izvješće o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine 
Hrvatska Dubica tijekom 2015. 

godine, KLASA: 351-03/09-01/01, 
URBROJ: 2176/10-01-16-38 od 

21. siječnja 2016. godine, 

objavljeno u "Službenom 
vjesniku", broj 2/16. 

Općina Lipovljani DA 

Odluka, KLASA: 351-01/16-01/01, 

URBROJ: 2176/13-01-16-02 od 01. 
ožujka 2016. godine, objavljena u 

"Službenom vjesniku", broj 8/16. 

Izvješće o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom za 2015. 
godinu, objavljeno u "Službenom 

vjesniku", broj 8/16.  

Općina Donji 
Kukuruzari 

DA 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Plana gospodarenja otpadom  Općine 
Donji Kukuruzari za 2015. godinu, 

KLASA: 351-02/16-01/01, URBROJ: 
2176/07-01-16-2 od 04. ožujka 2016. 

godine, objavljeno u "Službenom 

vjesniku", broj 9/16. 

Izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom  Općine 

Donji Kukuruzari za 2015. godinu, 
objavljeno u "Službenom 

vjesniku", broj 9/16.  

Općina Sunja DA NE 

Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine 

Sunja za 2015. godinu, KLASA: 
351-01/16-01/06, URBROJ: 

2176/17-01-16-1 od 26. veljače 

2016. godine, objavljeno u 
"Službenom vjesniku", broj 19/16. 

Općina Velika 
Ludina  

DA 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Općine Velika Ludina za 2015. godinu. 

 

Općina Gvozd DA NE  

Općina Jasenovac NE NE Nije dostavljeno Odluka. 

Općina Dvor NE NE Nije dostavljeno Izvješće.  

Općina Majur NE NE Nije dostavljeno Izvješće. 

Općina Topusko NE NE Nije dostavljeno Izvješće.  

Općina Martinska 

Ves 
NE NE Nije dostavljeno Izvješće.  
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 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 2015. godini sakupljeno je ukupno 10.817,440 kg miješanog komunalnog otpada, 8.120 kg 
biorazgradivog otpada, 218.320 kg glomaznog otpada, 113.968 kg papira, 4.905 kg plastike, 8.330 kg 
metala, te 3.810 kg tekstila. 

Tijekom 2014. godine nabavljeno je 18 zelenih otoka u neto iznosu od 106.812,00 kn, a u 2015. 
godine sanacijom divljih odlagališta sakupljeno je ukupno 467,87 t otpada. U 2015. godine izrađena je 
projektna dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta, te će se tijekom 2016. godine pristupiti izgradnji 
i opremanju reciklažnog dvorišta. 
 
GRAD KUTINA 
 

Plan gospodarenja otpadom je donesen 2008. godine i objavljen  u "Službenim novinama Grada 
Kutine", broj 6/08. Grad Kutina u obvezi je ove godine donijeti Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 
2016.-2022. godine. 

Sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada obavlja komunalno poduzeće Eko Moslavina d.o.o. Otpad se 
odlaže na uređeno odlagalište Kutina, a tijekom 2015. godine sakupljeno je 6.560,99 tona miješanog 
komunalnog otpada, papira 241,66 tona, glomaznog otpada 64,1 tona. 

Odvojeno prikupljanje papira po modelu "od vrata do vrata" putem vreća od 120 litara nastavljeno 
je i u 2015. godini. Na području Grada formirani su zeleni otoci na kojima se prikuplja plastika, papir, 
staklo, metal, stare baterije i lijekovi, te odjeća i obuća. 

Planira se izgradnja reciklažnog dvorišta, te postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta. 
Tijekom 2015. godine na području Grada evidentirano je 14 divljih odlagališta, a sanirano ih je 12. 
 

Informativno edukativne aktivnosti 
Edukacija stanovništva se provodila ulaganjem sredstava u reklamu, promidžbu donacije i nabavku 

opreme, kako slijedi: 
- suradnja sa školama, vrtićima i eko udrugama, 
- izrada, tiskanje i podjela edukativnih materijala, 
- oglašavanje u lokalnim medijima – spotovi, edukativni filmovi, emisije i članci, 
- nabava posuda za odvojeno prikupljanje otpada. 

U 2015. godini  održana je prva akcija/kampanja "Moja Kutina bez azbesta". Na tribini "Uklonimo 
azbestne krovove u Kutini" građani su informirani o nabavi zdravstveno i ekološki prihvatljivih materijala za 
prekrivanje krovova. 

 
Utrošena financijska sredstva 

Troškovi gospodarenja otpadom u 2015. godini su ostvareni u iznosu od 13.418.464,00 kn. 
Eko Moslavina d.o.o. je radi odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada imala troškove 489.216,00 kn 
(vrećice +tisak), a prihode od prikupljanja biorazgradivog otpada (papir) 103.094,00 kn. 
 
GRAD PETRINJA 
 

Plan gospodarenja otpadom donesen je 2009. godine i objavljen u "Službenom vjesniku", broj 51/09 
i 52/14. 
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Tijekom 2015. godine određena je lokacija za reciklažno dvorište. Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost dao je suglasnost za sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju 
reciklažnog dvorišta.  

U 2015. godini Grad Petrinja u suradnji s Komunalcem d.o.o. Petrinja pokrenuli su odvojeno 
sakupljanje otpada na mjestu nastanka. Sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada obavlja komunalno 
poduzeće Komunalac d.o.o. Petrinja.  
Nastavljen je proces sanacije odlagališta komunalnog otpada "Taborišta", te se nalazi u završnoj fazi.  
 
Utrošena financijska sredstva 
  

svrha ulaganja sredstva (ukupno) izvršenje obrazloženje 

Izgradnja kompostane 50.000,00 - Očekuje se natječaj Fonda. 

Nabavka kanti za 
odvojeno sakupljanje 

otpada 

900.000,00 4.300,031,25 

U 2015. godini u potpunosti je isplaćen iznos za 

kante za odvojeno sakupljanje otpada koji je 
zajednički sufinanciran od strane Grada Petrinje i 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

Izgradnja pretovarne 

stanice 
1.000.000,00 - Očekuje se natječaj Fonda. 

  
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 ishođenja građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta, a planirani 
rok završetka izgradnje je kraj 2016. godine. 
    
GRAD NOVSKA 
 

Plan gospodarenja otpadom donesen je 15. rujna 2014. godine (za razdoblje 2014.-2020. godine), a 
objavljen je u "Službenom vjesniku", broj 39/14. 

Sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada obavlja komunalno poduzeće Novokom d.o.o. iz 
Novske. Otpad se odlaže na odlagalište komunalnog otpada "Kurjakana", koje se nalazi uz cestu Novska-
Lipik, veličine je 4,53 ha. 

Na području Grada Novske nema reciklažnog dvorišta, već će ono biti izgrađeno u okviru sanacije 
odlagališta komunalnog otpada "Kurjakana" koja je započela u ožujku 2015. godine.  

Za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Kurjakana" Grad Novska ishodio je Potvrdu glavnog 
projekta 2011. godine i Rješenje o produženju važenja potvrde glavnog projekta 2013. godine.  

Tijekom 2015. godine u sklopu provedbe projekata nabavljeno  je malo komunalno vozilo (MUVO), 
sjeckalica granja, postavljeni su zeleni otoci (64 kontejnera), te su u školama i dječjim vrtićima postavljene 
kante za odvojeno prikupljanje otpada.  

Instalirana je oprema za sustav elektronske evidencije odvoza komunalnog otpada. Za uvođenje 
predmetnog sustava investirano je 225.850,00 kn (180.680,00 kn bespovratnih sredstava FZOEU). 
 
GRAD GLINA 
 

Plan gospodarenja otpadom je donesen 2010. godine u "Službenom glasniku" Sisačko-moslavačke 
županije, broj 04/10. 
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Potkraj 2014. godine uslijed obilnih kiša došlo je do potpunog potapanja odlagališta komunalnog 
otpada "Gmajna". Iz navedenih razloga do uspostave funkcioniranja odlagališta komunalni otpad sa 
područja Grada Gline zbrinjavao se na odlagalištu otpada "Taborište" u Gradu Petrinji.  

U sanaciju divljih odlagališta u 2015. godini uloženo je 242.666,69 kn.  
Sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada na području Grada Gline obavlja komunalno društvo 

Komunalac Glina d.o.o.  
Organiziranim sakupljanjem otpada u 2015. godini na odlagalište "Gmajna" ukupno je odloženo 

1.800,780 t otpada. 
Tijekom 2015. godine podijeljena je sljedeća komunalna oprema domaćinstvima i poduzetnicima: 
-20 posuda zapremnine 120 l,  
- 1 posuda zapremnine 240 l. 
 
Utrošena financijska sredstva 
  

svrha ulaganja 
sredstva 

(ukupno) 
sredstva fonda 

sredstva 

grada 

sredstva 

komunalca 

Specijalno komunalno 

vozilo s nadogradnjom 
zapremnine 16 m³ 

815.318,68 652.254,94  163.063,74  - 

Malo komunalno vozilo za 

sakupljanje komunalnog 
otpada - čistilice  

369.500,00 291.450,88 72.862,72 5.186,40 

Mobilno reciklažno 

dvorište 
75.000,00 60.000,00 15.000,00 - 

Mobilno reciklažno 

dvorište 
98.000,00 - 98.000,00 - 

Sanacija divljih 
odlagališta 

10.582,95 - 10.582,95  - 

Tekuće održavanje 

gradskog odlagališta 
232.083,74 - 232.083,74 - 

  
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.  

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.  

Tijekom 2015. godine sakupljeno je i predano na daljnje zbrinjavanje 7100 kg papirnatog otpada. 
Reciklažno dvorište je u fazi izrade projektne dokumentacije.  

Početkom 2014. godine zbog planiranog završetka radova sanacije (izmještanjem) odlagališta 
otpada "Rosulje" odlaganje neopasnog komunalnog otpada obavlja se na odlagalištu "Taborište" u Petrinji.  

Odlagalište otpada "Rosulje" je sanirano i zatvoreno. Sanacija se vršila 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). 
 
OPĆINA LEKENIK 
 

Plan gospodarenja otpadom donesen je 2013. godine u "Službenom vjesniku", broj 05/13.  
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.  

Sakupljeni komunalni otpad odlaže se na odlagalište Goričica, čiji je vlasnik Grad Sisak.  
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Tijekom 2015. godine koncesionar je prikupio i zbrinuo ukupno 1.015,93 t miješanog komunalnog 
otpada i 30,58 t glomaznog otpada. 

Sustav odvojenog sakupljanja otpada  organiziran je putem zelenih otoka, gdje se odvojeno 
sakuplja papir, plastika, staklo, karton i tetrapak.  

U tijeku je priprema za izgradnju reciklažnog dvorišta (izrađeno Idejno rješenje). 
 
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. za komunalne djelatnosti (u nastavku Društvo), 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 vrećicama odgovarajuće boje i volumena, a prema 
obavijesti Društva.  

Miješani komunalni otpad odlaže se na privremenom odlagalištu "Vladića jama". 
Izvršena je edukacija stanovništva putem letaka za svako kućanstvo o odvojenom sakupljanju otpada, a 
istima su podijeljene plastične kante obujma 120 litara i vrećice za sakupljanje određene vrste otpada. 

Planira se izgradnja reciklažnog dvorišta u dogledno vrijeme. 
U odlagalište otpada "Vladića jama", kapaciteta cca 15.000,00 t, do sada je odloženo 11.500,00 t 

otpada. 
Ukupna količina prikupljenog otpada u 2015. godini iznosi 176 t. 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 1.100,00 l). Za uslugu 
sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada koristi se kamion smetlar, te kamion kiper (kapacitet 5 
t) i kombi vozilo (kapaciteta 1 t) za sakupljanje papira i PVC-a, koje se obavlja jedanput mjesečno. 

Očekuje se potpisivanje Ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o produženju 
roka za izvršenje Ugovora o sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada "Vladića 
jama". 
 
OPĆINA LIPOVLJANI 
 

Plan gospodarenja otpadom je donesen 29. studenoga 2010. godine, te objavljen u "Službenom 
vjesniku", broj 49/10.  

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 do 2014. godine 
obavljalo je trgovačko društvo LIP-KOM d.o.o. Lipovljani, no sukladno Zakonu o vodama došlo je do 
razdvajanja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje od ostalih komunalnih djelatnosti, te je 
osnovano novo trgovačko društvo u čiju djelatnost spada zbrinjavanje otpada. 

U 2015. godini sakupljeno je ukupno 528,21 t miješanog komunalnog otpada, koji je odložen na 
odlagalište "Johovača" (odlagalište otpada u Garešnici).   

U 2015. 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 2015. godine sakupljeno je 10 910 kg otpada od papira i kartona, 820 kg plastike i 
1200 kg stakla. Izgradnja reciklažnog dvorišta je u fazi  realizacije. 
 
Informativno edukativne aktivnosti 
 

Općina Lipovljani surađuje sa osnovnom školom "Josipa Kozarca" iz Lipovljana  u provođenju 
aktivnosti i edukacija o zaštiti okoliša. U suradnji sa osnovnom školom "Josipa Kozarca" koja je stekla status 
eko-škole provođene su mjere saniranja manjih "divljih" odlagališta na području Općine.  
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U travnju 2015. godine organizirana je akcija saniranja "divljih" odlagališta, koja je provođena u 
sklopu Zelene čistke u cijeloj Hrvatskoj. Tijekom godine provođen je edukativni projekt pod nazivom "Zeleni 
Lipovljani". Cilj projekta je aktivno sudjelovanje djece predškolske i školske dobi i građana s područja 
Općine u sustavu održivog gospodarenja otpadom putem informativno-edukativne kampanje.  
 
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 sa područja Općine Donji 
Kukuruzari obavlja Komunalac Petrinja d.o.o., Gundulićeva 14, Petrinja. 

U 2015. godini sakupljeno je ukupno 187,2 t miješanog komunalnog otpada, koji je odložen na 
odlagalište "Taborište" (odlagalište otpada u Petrinji).   

Na području Općine postavljeno je 5 zelenih otoka sa spremnicima za sakupljanje papira, stakla, 
plastike, lijekova i baterija. 

Izgradnja reciklažnog dvorišta je predviđena u naselju Donja Velešnja. 
Početkom 2015. godine Općina Donji Kukuruzari je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost nabavila komunalnu opremu za razvrstavanje otpada (PVC posude od 120 l, PVC 
posude od 240 l, te kontejneri od 1100 l). 
 
OPĆINA SUNJA 
 

Plan gospodarenja otpadom je donesen 2015. godine u "Službenom vjesniku", broj 20/15. 
Organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Sunja obavlja komunalno 

poduzeće Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. Sakupljeni komunalni otpad odlaže se na odlagalište 
Goričica, čiji je vlasnik Grad Sisak.  

Odvojeno sakupljanje otpada organizirano je putem zelenih otoka, gdje se odvojeno sakuplja papir, 
staklo i plastika. Izgradnja reciklažnog dvorišta je u fazi pripreme.  

Na području Općine Sunja tijekom 2015. godine sakupljeno je 25,7 t papira i kartona, te 5,6 t 
glomaznog otpada. 
   
OPĆINA VELIKA LUDINA 
 

Plan gospodarenja otpadom je donesen 2014. godine. 
Organizirano sakupljanje otpada sa 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 sa područja Općine Velika Ludina u 2015. godini 

iznosi 282 t, te otpad sa groblja 50 t.  
Na području Općine Velika Ludina nalazi se 7 zelenih otoka na kojima se odvojeno sakuplja papir, 

tekstil i staklo. 
Lokacija reciklažnog dvorišta je planirana u Prostornom planu Općine Velike Ludina. U svrhu 

ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za gradnju reciklažnog dvorišta Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost  odobrio je iznos od 58.750,00 kuna. 
 
OPĆINA GVOZD 
 

Plan gospodarenja otpadom je donesen 2011. godine, te objavljen u "Službenom vjesniku" Općine 
Gvozd, broj 44/11.  

Novi Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2015.-2021. godine je izrađen, ali još nije donesen  
na Općinskom vijeću.  

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada sa područja Općine obavlja "Komunalno Topusko" d.o.o.  
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.  
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U 2015. godini ishođena je građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta "Gvozd" u naselju 
Pješčanica na k.č.br. 2666/25 k.o. Pješćanica. 

 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. 

 
 

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 14 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 Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 
(“Narodne novine”, broj 130/05) i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007. – 
2015. Godine (“Narodne novine”, broj 85/07, 126/10, 31/11, 46/15). 

Donošenjem planskih promjena i rješenja na državnoj razini za pitanja gospodarenja otpadom 
konačno će se definirati sustav gospodarenja otpadom na području Sisačko-moslavačke županije. 
 

 
 
 

 


