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Na temelju članka 28. stavka 1. točke 5. Zakona i održivom gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19. i 98/19) i članka 47. Statuta Općine Koprivnički 

Bregi („Službeni glasnik Koprivničko -križevačke županije“ broj 6/13. i  3/18), općinski 

načelnik Općine Koprivnički Bregi 30. ožujka 2020. godine podnosi  

  

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  OPĆINE 

KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2019. GODINU 

 

I. 

  

Podnosi se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Koprivnički Bregi za 

2019. godinu od 30. ožujka 2020. godine. 
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1. UVOD 

U članku 20. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

94/13, 73/17. 14/19. i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon)  propisano je da jedinica lokalne 

samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici 

područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 

godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu. 

Člankom 174. Zakona propisano je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi 

gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu („Narodne novine“ broj 

178/04, 111/06, 60/08. i 87/09) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do 

isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona 

i Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/10). 

Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/10) (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom) 

je donesen na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi održanoj 25. studenog 

2010. godine. Objavljen je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 

15/10. od 27. prosinca 2010. godine. Plan gospodarenja otpadom je donesen za razdoblje od 

2010. do 2018. godine, a izrađen je u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode. 

Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Koprivnički Bregi za razdoblje 2010.  do 2018. 

je istekao, te je općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi sklopio ugovor o izradi novog 

Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Koprivnički Bregi za razdoblje 2018. – 2023. 

godine. 

Izrada novog Plana gospodarenja otpadom je u završnoj fazi, te isti još nije usvojen od strane 

Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi. 

Izrađena i usvojena Izvješća o provedbi PGO Općine Koprivnički Bregi za razdoblje 2010. – 

2018. su sljedeća: 

- Izvješće o izvršenju PGO za 2011., objavljeno u „Službenom glasniku Županije“ broj 10/12, 

- Izvješće o izvršenju PGO za 2012., objavljeno u „Službenom glasniku Županije“ broj 2/13, 

- Izvješće o izvršenju PGO za 2013., objavljeno u „Službenom glasniku Županije“ broj 4/14, 

- Izvješće o izvršenju PGO za 2014., objavljeno u „Službenom glasniku Županije“ broj 2/15, 

- Izvješće o provedbi PGO za 2015., objavljeno u „Službenom glasniku Županije“ broj 6/16, 

- Izvješće o provedbi PGO za 2016., objavljeno u „Službenom glasniku Županije“ broj 5/17, 

- Izvješće o provedbi PGO za 2017., objavljeno u „Službenom glasniku Županije“ broj 5/18. 
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Općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi podnosi Općinskom vijeću Izvješće o provedbi 

PGO, a poglavito se ono odnosi na provedbu utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera 

tijekom 2019. godine. Ovim izvješćem sagledava se realizacija mjera previđenih Planom 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine („Narodne 

novine“ broj 3/17). 

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom 

kojim se uređuje zaštita okoliša, a osobito na temelju načela:  

Načelo onečišćivač plača 

Načelo blizine 

Načelo samodostatnosti i 

Načelo slijedivosti 

      

Prema Zakonu jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati: 

 

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog 

otpada, 

Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada, 

Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako 

odbačenog otpada, 

Provedbu Plana (nakon usvajanja novog Plana RH), 

Donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno 

Grada Zagreba, 

Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,  

Mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

 

Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu prethodno navedenih obveza na 

kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu sa načelima održivog razvoja, zaštite 

okoliša i održivog gospodarenja otpadom osiguravajući pri tome javnost rada. 

 

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili 

više obveza, te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada 

sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.  

 

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 

 

Prostorni plan uređenja Općine Koprivnički Bregi donesen je 2006. godine, a objavljen je u 

„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/06. od 29.7.2006. godine ( u 

daljnjem tekstu: PPUO). Ovaj PPUO govori samo općenito o postupanju s otpadom na području 

Općine Koprivnički Bregi. 

1. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi objavljene su 

u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/13 od 30.12.2013. godine. 

2. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi objavljene su 

u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/14 od 26.6.2014. godine, 
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3. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi objavljene su u 

„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/19. od 30. rujna 2020. godine.  

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi 

odjavljen je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/20. od 12. ožujka 

2020. godine. 

PPUO je usklađen sa Zakonom jer su zadnjim Izmjenama i dopunama PPUO-a regulirane 

obveze propisane Zakonom. 

 

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 

 

Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Koprivnički Bregi za razdoblje 2018. – 2023. 

godine nije usvojen, ali je u izradi te se tijekom 2020. godine očekuje njegovo usvajanje. 

 

5. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA NA PODRUČJU OPĆINE KOPRIVNIČKI 

BREGI 

 

Na području Općine uslugu javnog prikupljanja komunalnog otpada od 1. studenoga 2018. 

godine je preuzelo trgovačko društvo GKP „Komunalac“ d.o.o., Koprivnica. Važeću dozvolu 

sukladno kojoj se predmetna djelatnost provodi posjeduje trgovačko društvo kojemu je Općina 

Odlukom dodijelila obavljanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine.   

Prikupljanje komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba obavlja se dva puta 

mjesečno. Isti se prikuplja od domaćinstava putem posuda za otpad. Biorazgradivi komunalni 

otpad prikuplja se jedanput mjesečno. Glomazni otpad prikuplja se jednom godišnje te po 

pozivu mještana, te po dolasku mobilnog reciklažnog dvorišta na područje Općine Koprivnički 

Bregi.  

 

5.1.PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA SAKUPLJENOG  OTPADA  

Sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada je regulirano odredbama Odluke o komunalnom 

redu na području Općine Koprivnički Bregi, koja je objavljena u „Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije broj 19/19., te Odlukom o načinu pružanja javnih usluga 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Koprivnički Bregi koja je objavljena u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke 

županije broj 3/18. 
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Tablica broj 1. Količine sakupljenog miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog 

komunalnog otpada i svih posebnih izdvojenih vrsta otpada na području Općine Koprivnički 

Bregi 

Izrada: Općina Koprivnički Bregi, ožujak 2020. godine. 

Miješani komunalni otpad se prikuplja jednom tjedno u svim naseljima Općine (kante, vreće). 

Nadalje, po rasporedu GKP Komunalca d.o.o. Koprivnica se prikuplja plastična ambalaža u 

žutim vrećama te otpadni papir u plavim vrećama. 

Izdvojene vrste otpada se skupljaju u zelenim otocima u svim naseljima Općine Koprivnički 

Bregi (ukupno su 3 zelena otoka sa po pet kontejnera odnosno posude za sakupljanje 

komunalnog otpada za papir, plastičnu ambalažu, tekstil, metal i staklo) te kako je navedeno 

putem žutih vreća za plastičnu ambalažu i plavih vreća za papir. Također dolazi mobilno 

Ključni 

broj 

otpada 

Naziv 

otpada 

Područje sa kojeg 

je otpad skupljen 

(općina/grad) 

Broj stanovnika 

obuhvaćen 

skupljanjem 

Tvrtka koja 

sakuplja otpad 

Ukupno sakupljeno 

(tona/godišnje) za 

2019. godinu 

 

SVA KUĆANSTVA I POSLOVNI PROSTORI  

200301 Miješani 

komunalni 

otpad 

Općina 

Koprivnički Bregi 

Sva kućanstva s 

područja Općine 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 

189,58 

200201 Biorazgradi-

vi otpad 

Općina 

Koprivnički Bregi 

Sva kućanstva s 

područja Općine 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 

11,8 

200139 Plastika Općina 

Koprivnički Bregi 

Sva kućanstva s 

područja Općine 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 
32,75 

200101 Papir i 

karton 

Općina 

Koprivnički Bregi 

Sva kućanstva s 

područja Općine 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 
14,76 

200203 Ostali otpad 

koji nije 

biorazgradiv 

Općina 

Koprivnički Bregi 

Sva kućanstva s 

područja Općine 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 
6,2 

200307 Glomazni 

otpad 

Općina 

Koprivnički Bregi 

Sva kućanstva s 

područja Općine 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 
6,675 

 

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

 

150101 Ambalaža 

od papira i 

kartona 

Općina 

Koprivnički Bregi 

Sva domaćinstva 

s područja Općine 
GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 
 

0,012 

150104 Metalna 

ambalaža 

Općina 

Koprivnički Bregi 

Sva kućanstva s 

područja Općine 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 
0,014 

200102 Staklena 

ambalaža 

Općina 

Koprivnički Bregi 

Sva kućanstva s 

područja Općine 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 
0,015 

200133 Baterije i 

akumulatori 

Općina 

Koprivnički Bregi 

Sva kućanstva s 

područja Općine 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 
0,002 

200135 Odbačena 

električna i 

elektronska 

oprema 

Općina 

Koprivnički Bregi 

Sva kućanstva s 

područja Općine 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 
 

 

0,075 

200307 Glomazni 

otpad 

Općina 

Koprivnički Bregi 

Sva kućanstva s 

područja Općine 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 
0,006 

  

             Sveukupno sakupljen otpad u tonama  

 

261,889 
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reciklažno dvorište na područje Općine Koprivnički Bregi koje je tijekom 2019. godine bilo 

postavljeno dva puta.  

U 2019. godini nema novoformiranih lokacija za sakupljanje otpada., odnosno nisu postavljeni 

novi zeleni otoci, te nije u planu ni postavljenje novih lokacija za sakupljanje otpada putem 

zelenih otoka u 2020. godini. 

 

Tablica broj 2. Podaci o količinama izdvojenih iskoristivih kategorija otpada na  području 

Općine Koprivnički Bregi 

 

Izrada: Općina Koprivnički Bregi, ožujak 2020. godine 

 

5.2.CIJENE USLUGE SAKUPLJANJA I GOSPODARENJA OTPADOM NA 

PODRUČJU OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova sukladno Zakonu.  

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i 

broja pražnjenja spremnika.  

 

Naziv otpada Tvrtka koja sakuplja 

otpad 

Navesti količine otpada za određene 

lokacije 

Ukupno sakupljeno 

(T/godišnje) 

 

 

Zeleni otoci Mobilno 

RD 

Kućni prag 2019. 

Ambalaža od 

papira i kartona 

Unijapapir + - - 1,48 

Ambalažna 

plastika 

Unijapapir + - - 0,52 

Metalna  

ambalaža 

Unijapapir + - - 3,34 

Ambalažna 

plastika 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 

- - + 32,75 

Ambalaža od 

papira i kartona 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 

- + + 14,772 

Metalna  

ambalaža 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 

- + - 0,014 

Staklena 

ambalaža 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 

- + - 0,015 

Staklena 

ambalaža 

Unija Nova + - - 9,53 

Tekstilna 

ambalaža 

Globus + - - 12,25 

 

Vrtni biootpad i 

biootpad iz 

kuhinje 

GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica 

- - + 84 

Sveukupno sakupljen otpad u tonama 158,671 
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Strukturu cijene javne usluge čini cijena: 

1. cijena obavezne minimalne javne usluge, 

2. cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, 

3. cijena ugovorne kazne. 

 

Formula za izračun cijene javne usluge: 

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena 

u kunama, 

CMJUK – cijena obavezne minimalne javne usluge sa vlastitim 

kompostištem,  

CMJUS – cijena obavezne minimalne javne usluge sa sakupljanjem 

BKO, 

JCVM – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog 

otpada izražena u kunama sukladno cjeniku, 

BPM – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom 

razdoblju sukladno podacima u Evidenciji, 

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika, 

UK - cijena ugovorene kazne. 

Cijena sa kompostištem: 

C = CMJUK + ((JCVM × BPM) × U) + UK  

Cijena sa sakupljanjem BKO: 

C = CMJUK + ((JCVM × BPM) × U) + UK  

Korisnik usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto 

i obračunsko razdoblje. Iznimno od plaćanja cijene javne usluge oslobođene su nekretnine koje 

se trajno ne koriste, odnosno korisnici usluga prema Odluci o načinu pružanja javnih usluga 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 3/18). 

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju 

spremnika je jedan (U=1). Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik zbroj udjela 

svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora 

iznositi jedan. Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja 

ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici 

usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika. Za 

korištenje većih spremnika (od 1100 l do 7000 l) pravne osobe mogu ugovoriti cijenu po 

odvozu, a u cijenu su uključeni svi troškovi. 
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6. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 

GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH 

ODLAGALIŠTA  

Na području Općine nema postojećih građevina za gospodarenje otpadom (planirana je 

izgradnja mini reciklažnog dvorišta, ali nije došlo do realizacije istog). Također nema 

odlagališta otpada na području Općine Koprivnički Bregi. 

7. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM 

UKLANJANJU 

 

Općina Koprivnički Bregi ima zaposlenog referenta – komunalnog redara koji obavlja poslove 

iz područja komunalnog redarstva te on provodi nadzor poslova komunalnog redarstva. Nema 

lokacija divljih odlagališta na području Općine Koprivnički Bregi. 

8. POPIS PROJEKATA I AKTIVNOSTI VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI 

PLANA, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU 

MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 

U 2019. godini nisu realizirani novi projekti niti aktivnosti iz Plana gospodarenja otpadom 

Općine Koprivnički Bregi. Utrošena su financijska sredstva za održavanje zelenih otoka i 

zbrinjavanje otpada na mjesnim grobljima u naseljima Glogovac i Koprivnički Bregi. 

U svakom trenutku mještani mogu kontaktirati Općinu Koprivnički Bregi i upitati ako nisu 

sigurni gdje odložiti koji otpad.   

Općina Koprivnički Bregi sudjeluje u projektu „Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji“, 

s partnerima Gradom Koprivnicom te općinama Drnje, Đelekovec, Hlebine, Legrad 

Koprivnički Ivanec, Sokolovac, Novigrad Podravski i Rasinja. U sklopu projekta izrađeni su 

letci u svrhu edukacije i informiranja ciljanih skupina, izrađene su brošure, plakati, web stranica 

projekta, priprema i organizacija javnih tribina, angažiranje stručnjaka za organizaciju 

radionica, organizacija i provedba igrokaza za predškolsku djecu, izrada dječjih slikovnica i 

bojanki, edukacija putem radio postaja i lokalnih novina. Edukativni letci su podijeljeni u 2 

navrata putem pošte uz račun za smeće. 

Tablica broj 4. Financijska sredstva utrošena tijekom 2019. godine 

Održavanje zelenih 

otoka  

Zbrinjavanje 

otpada na 

grobljima 

Ukupno utrošena 

financijska 

sredstva 

Izvor financijskih 

sredstava 

47.154,60 52.023,97 99.178,57 Općina Koprivnički 

Bregi 

Izrada: Općina Koprivnički Bregi, ožujak 2020. godine 
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8.1. MJERE ZA PROVEDBU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

Izvod iz PGO RH 2017-2022 (NN 3/17) Općina Koprivnički Bregi 

 

Broj Mjera Opis Nosioci Mogući 

izvori 

financiranja 

ROK Realizacija 
u 2019. 
godini 

Utrošena 

sredstva 

 Napomena 

1.1.3. Kućno 

kompostiranje 

Ova mjera uključuje: – 

nabavu i distribuciju 

kućnih kompostera – 

izradu edukacijsko 

informativnih 

materijala – 

organizaciju 

promidžbenih 

aktivnosti i radionica 

Obzirom da primjena 

kućnog kompostiranja 

ovisi o dostupnim 

površinama za 

korištenje 

proizvedenog 

komposta, prioritet za 

provođenje ove mjere 

su ruralna područja, 

odnosno predgrađa 

urbanih sredina s 

većim brojem 

samostalnih 

stambenih jedinica s 

okućnicom. 

JLS/ 

FZOEU 

JLS/ 

FZOEU 

/EU 

2020 Djelomično 

realizirano  

 

Korištena 

su 

sredstva 

iz 

projekta 

Otpad 

pametno 

odvoji, 

dobre 

navike 

usvoji 

Provedba ove 

mjere 

provesti će se 

sukladno 

sklopljenom 

Sporazumu sa 

Gradom 

Koprivnicom. 

Edukacijsko-

informativne 

aktivnosti 

provode se 

tijekom 2019. 

godine. 

Ostale 

aktivnosti 

vezane uz 

ovu mjeru 

provesti će se 

sukladno 

stvarno 

utvrđenim 

potrebama 

do 2020. 

godine 

1.2.1. Nabava 

opreme, vozila 

i plovila za 

odvojeno 

prikupljanje 

papira, 

kartona, 

metala, 

plastike, stakla 

i tekstila 

Ova mjera uključuje 

nabavu opreme, vozila 

i plovila za odvojeno 

prikupljanje papira, 

metala, plastike, stakla 

i tekstila Preporuča se 

ovu mjeru provoditi 

zajedno s mjerom 

1.2.2. gdje god je to 

JLS/ 

FZOEU 

JLS/ 

FZOEU 

/EU 

2020 Djelomično 

realizirano  

Nisu 

utrošena 

sredstava 

Provedba ove 

mjere 

provesti će se 

sukladno 

sklopljenom 

Sporazumu sa 

Gradom 

Koprivnicom.

Mjera će se 

provesti 
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moguće kao cjeloviti 

projekt. 

sukladno 

stvarno 

utvrđenim 

potrebama 

do 2020. 

godine  

1.2.2. Izgradnja 

postrojenja za 

sortiranje 

odvojeno 

prikupljenog 

papira, 

kartona, 

metala, stakla, 

plastike i dr. 

(sortirnica) 

Ova mjera uključuje 

izgradnju i opremanja 

novih, te po potrebi 

povećanje kapaciteta i 

unaprjeđenje 

tehnologije postojećih 

postrojenja za 

sortiranje odvojeno 

prikupljenog otpadnog 

papira, kartona, 

metala, stakla, plastike 

i dr.  

JLS JLS/ FZOEU/ 

EU/PU 

2019. Realizirano 

 

Nisu 

utrošena 

sredstava 

Provedba ove 

mjere 

provedena je 

sukladno 

sklopljenom 

Sporazumu sa 

Gradom 

Koprivnicom.  

1.2.3. Izgradnja 

reciklažnih 

dvorišta 

Ova mjera uključuje: – 

izgradnju i opremanje 

reciklažnih dvorišta – 

provedbu izobrazno 

informativnih 

aktivnosti za lokalno 

stanovništvo – nabava 

mobilnih reciklažnih 

dvorišta 

JLS JLS/EU 2019. Realizirano 

 

Nisu 

utrošena 

sredstava 

Provedba ove 

mjere 

provedena je 

sukladno 

sklopljenom 

Sporazumu sa 

Gradom 

Koprivnicom.

Općina je 

dogovorila 

postavljanje 

mobilnog 

reciklažnog 

dvorišta na 

svojem 

području  

1.2.4. Uvođenje 

naplate 

prikupljanja i 

obrade 

miješanog i 

biorazgradivog 

komunalnog 

Ova mjera uključuje: – 

obračun naplate javne 

usluge prikupljanja 

miješanog i 

biorazgradivog 

komunalnog otpada 

na način da se 

korisnika javne usluge 

potiče na odvajanje 

MZOE/ 

JLS 

- Konti-

nuira-

no 

Realizirano 

Donesena 

je Odluka 

Općinskog 

vijeća koja 

se počela 

primjenji-

vati od 

Nisu 

utrošena 

sredstava 

Provedba ove 

mjere 

provodi se 

sukladno 

sklopljenom 

Sporazumu sa 

Gradom 

Koprivnicom i 

Odlukom o  
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otpada po 

količini 

otpada, odnosno na 

smanjenje količine 

proizvedenog otpada. 

studenog 

2018. 

godine.  

 

načinu 

pružanja 

javnih 

usluga 

prikupljanja 

miješanog 

komunalnog 

otpada i 

biorazgradi-

vog 

komunalnog 

otpada na 

području 

Općine 

Koprivnički 

Bregi  

1.3.2. Nabava 

opreme i 

vozila za 

odvojeno 

prikupljanje 

biootpada 

Ova mjera uključuje 

nabavu opreme i 

vozila za odvojeno 

prikupljanje 

biootpada. Preporuča 

se provoditi ovu mjeru 

zajedno s mjerom 

1.3.3. gdje je to 

moguće kao cjeloviti 

projekt. 

JLS  EU/  

JLS/ 

FZO EU  

2020.  Nije 

realizirano 

 

Nisu 

utrošena 

sredstava 

Provedba ove 

mjere 

provesti će se 

sukladno 

sklopljenom 

Sporazumu sa 

Gradom 

Koprivnicom. 

Mjera će se 

provesti 

sukladno 

stvarno 

utvrđenim 

potrebama 

do 2020. 

godine 

1.3.3. Izgradnja 

postrojenja za 

biološku 

obradu 

odvojeno 

prikupljenog 

biootpada 

Ova mjera uključuje 

izgradnju i opremanje 

novih, te povećanje 

kapaciteta i 

unaprjeđenje 

tehnologije postojećih 

postrojenja za 

biološku obradu 

odvojeno prikupljenog 

biootpada aerobnim ili 

JLS  EU/  

JLS/ 

 

2020.  Nije 

realizirano 

 

Nisu 

utrošena 

sredstava 

Mjera će se 

provoditi 

sukladno 

stvarno 

utvrđenim 

potrebama 

do 2020. 

godine 
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anaerobnim 

postupcima. 

1.4.2. Praćenje 

udjela 

biorazgradivog 

otpada u 

miješanom 

komunalnom 

otpadu 

Mjera uključuje 

redovite analize 

sastava miješanog 

komunalnom otpadu 

za potrebe praćenja 

ciljeva i određivanja 

udjela biorazgradive 

komponente u 

otpadu. 

JLS ili 

komun-

alne 

tvrtke/ 

osoba 

koja 

upravlja 

odlagali-

štem 

JLS konti-

nuira-

no 

Nije 

realizirano 

 

Nisu 

utrošena 

sredstava 

 

2.1.2. Izgradnja i 

opremanje 

reciklažnih 

dvorišta za 

građevni 

otpad 

Ova mjere uključuje: – 

izgradnju i opremanja 

novih te povećanje 

kapaciteta postojećih 

(može uključivati i 

mobilno postrojenje 

za recikliranje 

građevnog otpada) – 

unaprjeđenje 

tehnologije postojećih 

reciklažnih dvorišta za 

građevni otpada 

JP(R)S/ 

JLS/P  

JP(R)S/ 

JLS/PU  

2020.  Nije 

realizirano 

 

Nisu 

utrošena 

sredstava 

Provedba ove 

mjere 

provesti će se 

sukladno 

sklopljenom 

Sporazumu sa 

Gradom 

Koprivnicom. 

Mjera će se 

provesti 

sukladno 

stvarno 

utvrđenim 

potrebama 

do 2020. 

godine 
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2.2.2. Uspostaviti 

sustav 

gospodarenja 

muljem 

Mjera uključuje 

izgradnju građevina i 

uređaja za obradu 

mulja sa svrhom 

pripreme mulja za 

primjenu sukladno 

traženim kriterijima 

koje mulj mora 

zadovoljiti za 

korištenje na 

planiranim površnima. 

Građevine uključuju 

kompostišta, digestore 

te uređaje za 

miješanje s drugim 

materijalima radi 

proizvodnje specifičnih 

proizvoda (npr. pepeo 

iz ložišta biomase). 

MZOE/ 

MPOLJ/

HV/JLS/ 

Isporuč-

itelj 

vodnih 

usluga 

JLS  

(isporučitelj 

javne 

usluge)/ 

E /HV 

2022. Nije 

realizirano 

 

Nisu 

utrošena 

sredstava 

 

2.6.2. Izrada Studije 

procjene 

količine 

otpada koji 

sadrži azbest 

po županijama 

Ova mjera uključuje 

izradu Studije 

procjene količine 

otpada koji sadrži 

azbest po županijama, 

a za koji se procjenjuje 

da će nastati u ovom 

planskom razdoblju. 

JLS/ 

HAOP  

HAOP/ 

FZOEU/EU 

2019. Nije 

realizirano 

 

Nisu 

utrošena 

sredstava 

 

2.6.3. Izgradnja 

odlagališnih 

ploha za 

odlaganje 

građevnog 

otpada koji 

sadrži azbest 

Ova mjera uključuje 

izgradnju ploha za 

odlaganje građevnog 

otpada koji sadrži 

azbest. 

JLS/ 

JP(R)S 

JLS/ 

JP(R )S/ 

FZOEU 

2022. Nije 

realizirano 

 

Nisu 

utrošena 

sredstava 

 

4.1. Izrada Plana 

zatvaranja 

odlagališta 

neopasnog 

otpada 

U sklopu ove mjere 

izraditi će se Plan 

zatvaranja odlagališta 

neopasnog otpada za 

područje svake 

županije na temelju 

postojećih raspoloživih 

kapaciteta i drugih 

relevantnih kriterija, a 

MZOE/ 

HAOP/ 

JP(R)S 

/JLS 

FZOEU/ 

MZOE/EU 

2017. - - Nema takvog 

odlagališta 
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koji će uključiti i 

daljnje odlaganje 

otpada nakon 

31.12.2018. godine na 

usklađena odlagališta. 

4.2. Sanacija 

odlagališta 

neopasnog 

otpada 

Ova mjera uključuje 

sanacije odlagališta 

neopasnog otpada. 

JLS  EU/JLS/ 

FZOEU 

2022. - - Nema takvog 

odlagališta 

4.5. Sanacija 

lokacija 

onečišćenih 

otpadom 

odbačenim u 

okoliš 

Ova mjera uključuje 

uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš, 

uključujući 

speleološke objekte te 

sprječavanje 

ponovnog odbacivanja 

otpada na tim 

lokacijama. 

JLS JLS 2020. - - Mjera se 

provodi 

kontinuirano 

prema 

ukazanim 

potrebama 

5.2. Provedba 

aktivnosti 

predviđenih 

Programom 

izobrazno-

informativnih 

aktivnosti o 

održivom 

gospodarenju 

otpadom 

Ova mjera uključuje 

provođenje svih 

aktivnosti definiranih 

Programom izobrazno-

informativnih 

aktivnosti o održivom 

gospodarenju 

otpadom. 

MZOE/ 

FZOEU/

HAO P/ 

JP(R)S/ 

JLS/ 

civilno 

društvo 

EU/ 

MZOE/ 

FZOEU/ 

HAOP/ 

JP(R)S/JLS 

2022. Djelomično

realizirano 

 

Korištena 

su 

sredstva 

iz 

projekta 

Otpad 

pametno 

odvoji, 

dobre 

navike 

usvoji 

Provedba ove 

mjere provodi 

se kroz 

prijavljen 

projekt 

kontinuirano 

7.1. Izobrazba svih 

sudionika 

uključenih u 

nadzor 

gospodarenja 

otpadom 

Ova mjera uključuje 

izobrazbu djelatnika 

službi za komunalno 

redarstvo JLS i 

inspektore zaštite 

okoliša. 

MZOE/ 

JP(R)S/ 

JLS 

MZOE Konti-

nuira-

no 

Nije 

realizirano 

 

Nisu 

utrošena 

sredstava 

Mjera se 

provodi 

kontinuirano 

prema 

ukazanim 

potrebama 
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9.  ZAKLJUČAK 

Općina Koprivnički Bregi poduzima sve moguće mjere kako bi se smanjila količina miješanog 

komunalnog otpada te kako bi se što više otpada odvojilo i recikliralo. U tu svrhu uvedene su 

određene mjere odvojenog sakupljanja otpada (mjere odvojenog sakupljanja komunalnog 

otpada i posebnih vrsta otpada, primarna reciklaža), redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih 

(divljih odlagališta) i otpadom onečišćenog okoliša, izvori i visina potrebnih sredstava za 

provođenje sanacije, razne edukacije.  

Neke od edukacijskih metoda koje će u 2020. godini Općina Koprivnički Bregi i nadalje 

primjenjivati su: brošure, letci, oglasne ploče, lokalni mediji - lokalne novine, radio, priredbe s 

edukacijskim sadržajem i slično. 

 
Općina Koprivnički Bregi i nadalje će pratiti provođenje mjera kao i kontinuirano nastaviti sa 

realizacijom mjera previđenih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 

2017. – 2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17). 

II. 

 Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Koprivnički Bregi na usvajanje.  

III. 

 Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 

 

KLASA: 351-01/20-01/01 

URBROJ: 2137/08-20-3 
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