
Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o otpadu (Narodne novine br. 178/04, 
111/06, 110/07, 60/08. i 87/09) a sukladno traženju u dopisu Koprivničko-Križevačke 
Županije, Upravnog Odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu 
okoliša od 23. ožujka 2011. općinski načelnik Općine Ferdinandovac   
podnosi 
                                     

I Z V J E Š Ć E 
o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Ferdinandovac 

                                                            u 2010. godini 
 

1. Plan gospodarenja otpadom na području Općine Ferdinandovac objavljen 
je u Službenom glasniku Koprivničko-Križevačke Županije broj15/09. a izradio  
ga je Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac . 
 

2. Na području Općine Ferdinandovac postoji samo jedno privremeno odlagalište 
otpada ''ORL'' koje planiramo započeti sanirati tijekom 2011. godine, a u tijeku su pripreme i 
razgovori za početak sanacije po modelu Ex-situ, sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost Zagreb s kojim imamo ugovor o korištenju sredstava u sufinanciranju sanacije 
odlagališta komunalnog otpada ''ORL''.  
 Od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ishodili smo 
pozitivno Mišljenje i suglasnost Klasa: 351-02/10-01/4  Urbroj: 2137/1-06/09-10-10 od 10 
prosinca 2010. godine na Program sanacije odlagališta komunalnog otpada Općine 
Ferdinandovac ''ORL'' izrađivača IGH d. d. Zabreb.  
 
 3. Cijelo područje Općine obuhvaćeno je organiziranim odvozom otpada 
preko koncesionara ''Prizma VV'' d. o. o. Mali Otok 20, Legrad, a obračun odvoza smeča 
koncesionar za sada obračunava po broju članova kućanstava (8,0 kn po članu kućanstva 
max. plaćaju samo 4. odrasla člana kućanstva, a u cijenu nije uračunata stavka sufinanciranja 
sanacije). Odaziv obveznika predaje otpada je dobar, gledano u postotku iznosi 95%. 
 U 2010. godini prema izviješću koncesionara sakupljena količina otpada je 1600 m³ 
ili cca 529 tona.        
 
 4.Potrebno je spomenuti da je Općina Ferdinandovac potpisala Sporazum o 
preuzimanju otpada sa ''Piškornica'' d. o. o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom, 
Klasa: 022-05/10-03/91 Urbroj: 2137/15-10-1 od 29. prosinca 2010. godine.  
  
 5. Dana 09. 04. 2010. godine izvršen je inspekcijski nadzor od strane inspekcije zaštite 
okoliša i sanitarne inspekcije, o čemu su sastavljeni odvojeni zapisnici iz kojih je vidljivo da 
Općina poduzima potrebne mjere i radnje za zbrinjavanje i sanaciju komunalnog otpada. 
 

6. Na području Općine postoji za sada jedan zeleni otok za odvojeno prikupljanje  
otpada i to pet ambalaže, papir i staklene ambalaže kod zgrade osnovne škole 
na javnoj površini. 

Druga lokacija-zeleni otok, smješten je na općinskom zemljištu za prikupljanje  
ambalažnog kartonskog otpada (kontejner se prazni dva do tri puta mjesečno, 
organiziran je odvoz putem ''Unija papir'' d.o.o. PJ Koprivnica, te daljnja otprema 
na reciklažu u ''Belišće'' d.d. iz Belišća). 
 
 
 



Prostorno planskom dokumentacijom nije predviđena lokacija za reciklažno 
dvorište, a budući se treba sanirati postojeće odlagalište, taj prostor se može koristiti za 
reciklažno dvorište za građevinski otpad gdje se isti mobilnom mehanizacijom može oporabiti 
te  iskoristiti za druge namjene. 

Do uspostave reciklažnog dvorišta dio slobodnog odlagališta koristiti će se za 
odlaganje građevinskog otpada, a kod prve izmjene i dopune PPUO Ferdeinandovac će se 
odrediti lokacija za gospodarenje otpadom i to baš lokacija (ORL) gdje je predviđena i 
sanacija 
  

7. Za sada se od kućanstava ne prikuplja komunalni otpad odvojeno (koncesionar 
''Prizma VV'' d.o.o. Mali Otok 20, Legrad, ugovor o koncesiji traje do 01. 07. 2011.) ali se to 
planira uvesti do kraja ove godine. 

Do sada nisu uvedene tipizirane posude određenog volumena za prikupljanje 
otpada, ali smatramo da bi to bilo opravdano jer bi plaćanje po volumenu smanjilo količinu 
otpada. Stoga, planiramo uvesti tipizirane posude sa selekcijskim i odvojenim prikupljanjem 
pojedinih vrsta otpada, te krenuti sa edukacijom kućanstava vezano uz odvojeno sakupljanje 
otpada. 
 

8. Odluka o komunalnom redu na području Općine Ferdinandovac (Službeni glasnik 
KC-KŽ županije br. 5/95 i 11/95.) je donesena ali nije u potpunosti usklađena sa novom 
zakonskom regulativom.  
 

9. Komunalno redarstvo je ustrojeno unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Ferdinandovac gdje poslove komunalnog redara obavlja službenik (naziv radnog mjesta) 
Voditelj poslova za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša i društvene djelatnosti. 

  
10. Što se tiče financijskih proračunskih sredstava, navodimo da je u proteklom 

razdoblju izdvojeno i utrošeno 30.750,00 kuna za izradu projektne dokumentacije:  
Revizija 1. Plan i program sanacije odlagalište ''ORL'' Ferdinandovac. 

Sa izvođenjem radova na sanaciji odlagališta planiramo započeti u ove 2011. godine, a 
sredstva bi osigurali iz općinskog proračuna u iznosu 40% dok bi sa 60% prema važećem 
sporazumu-ugovoru dobili od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  
 
 
 
 
KLASA: 022-05/11-03/30 
URBROJ: 2137/15-11-1 
Ferdinandovac, 04. travnja 2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
 
                                                                                                                  Branko Kolar prof.       
 


