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1.
Temeljem članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu 

(»Narodne novine«, broj 178/04, 153/05 - Uredba, 
111/06, 60/08 i 87/09) i članka 30. Statuta Općine 
Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće 
Općine Dvor, na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Dvor za  

2011. godinu

Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 

otpadom Općine Dvor za 2011. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Služ-
benom vjesniku« Općine Dvor.
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OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.
Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu 

(»Narodne novine«, broj 178/04, 153/05 - uredba, 
111/06, 60/08 i 87/09) i članka 40. Statuta Općine 
Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09), načelnik Općine 
Dvor podnosi

I Z V J E Š Ć E 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Dvor za 2011. godinu

 1. Zakon o otpadu uređuje način gospodarenja 
otpadom koji predstavlja skup aktivnosti, 
odluka i mjera usmjerenih na:

 - sprečavanje nastanka otpada, smanjivanje 
količine otpada i/ili njegova štetnog utjecaja 
na okoliš;

 - obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbri-
njavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom, 
te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti i

 - skrb za odlagališta koja su zatvorena.
 

 2. Općinsko vijeće Općine Dvor donijelo je Plan 
gospodarenja otpadom za razdoblje 2010. - 
2015. godine (»Službeni vjesnik«, broj 5/10) 
na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine.

 3. Plan gospodarenja otpadom sadrži:
 -  mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,
 -  mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za 

komunalni otpad,
 -  popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih 

odlaga lišta,
 -  redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odla-

gališta i otpadom onečišćenog okoliša,
 -  izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu 

sanacije.

 4. Na području Općine Dvor djelatnost skupljanja 
i odvoza komunalnog otpada od 1. prosinca 
2010. godine obavlja komunalno poduzeće 
»Komunalac-Dvor« d.o.o. Komunalni i neopasni 
proizvodni otpad sličan komunalnom skuplja 
se iz 15 naselja na području Općine Dvor, 
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čime je obuhvaćeno 55% stanovništva. Nakon 
donošenja Plana gospodarenja otpadom 2010. 
godine organizirano skupljanje komunalnog 
otpada je prošireno na naselje Draškovac, 
a tijekom 2012. godine planira se proširenje 
na naselja Rujevac, Grmušani i Trgovi čime 
će se postići obuhvat stanovništva od 64,2%. 
Otpad se odlaže na službenom neuređenom 
odlagalištu komunalnog otpada »Ćore«, bez 
predobrade i razvrstavanja. Odloženi otpad 
se povremeno zbija i prekriva slojem zemlje. 
Odlagalište »Ćore« udaljeno je oko 2,5 km od 
općinskog središta u pravcu sjeverozapada.

 5. »Komunalac-Dvor« d.o.o u sustavu skupljanja 
komunalnog i sl. otpada koristi 1200 PVC kanti 
zapremine 120 l, 25 PVC kontejenra zapremine 
1100 l, 16 zelenih otoka s po tri kontejnera 
zapremine 2 m3 u kojima se skuplja staklo, 
papir i metalna ambalaža, te 5 kontejnera na 
grobljima zapremine 5 m3.

 6. Za odlagalište komunalnog otpada »Ćore« 
predviđena je sanacija i nastavak rada do 
otvaranja županijskog centra za gospodarenje 
otpadom Sisačko-moslavačke županije, uz 
moguće proširenje u županijski centar (jedna 
je od 6 potencijalnih lokacija za ŽCGO). U 
slučaju da se za ŽCGO odabere neka druga 
lokacija, odlagalište »Ćore« će biti sanirano 
i zatvoreno. Za potrebe sanacije odlagališta 
izrađen je Idejni projekt sanacije s lokacij-
skom dozvolom i Studija utjecaja na okoliš 
planiranog zahvata. U 2012. godini očekuje 
se završetak Glavnog i Izvedbenog projekta 
sanacije i ishođenje građevinske dozvole do 
kraja godine.

 7. Količine odloženog komunalnog i sličnog otpada 
u 2011. godini su: 1500 m3 otpada iz doma-
ćinstava, 150 m3 otpada sa groblja i 120 m3 

glomaznog otpada skupljenog kroz proljetnu 
i jesensku akciju skupljanja glomaznog otpa-
da. Odvojenim skupljanjem papira, staklene 
i metalne ambalaže na »zelenim otocima« 
skupljeno je oko 150 m3 korisnog otpada (staklo 
75 m3, papir 50 m3 i metalna ambalaža 25 m3) 

koji su preuzeli ovlašteni skupljači. Također je 
provedena godišnja akcija skupljanja elektro-
ničkog otpada u suradnji »Komunalca-Dvor« 
d.o.o i ovlaštenog skupljača.

 8. Na području Općine Dvor je registrirano pet 
neuređenih odlagališta otpada s uglavnom 
građevinskim i glomaznim otpadom, čija se 
količina procjenjuje na 12.700 m3 i za čiju je 
sanaciju potrebno osigurati oko 2.155.000,00 
kuna. Sukladno Planu gospodarenja otpa-
dom Općina Dvor je tijekom 2011. godine 
financirala sanaciju neuređenog odlagališta 
»Majna« u blizini Draškovca i odlagališta na 
lokaciji Rosulje. Radovi sanacije povjereni su 
»Komunalcu-Dvor« d.o.o, a uklonjen je otpad 
u količini od oko 750 m3 za što je Općina Dvor 
izdvojila ukupno 139.213,86 kuna.

 9. Sukladno Planu gospodarenja otpadom potrebno 
je urediti mini reciklažno dvorište, te osigurati 
odvojeno skupljanje papira, stakla, plastike, 
metalne i druge ambalaže, glomaznog i gra-
đevinskog otpada. Neophodno je omogućiti 
građanima pravilno odlaganje elektroničkog 
otpada, otpadnih guma i otpadnih ulja i ba-
terija, koje će preuzimati ovlašteni skupljači.

 10. Nadalje, Općina Dvor mora, u suradnji sa školom, 
dječjim vrtićem, knjžnicom, udrugama građana 
i dr. permanentno raditi na edukaciji djece i 
odraslih kako bi se podigla razina osvješte-
nosti o važnosti zaštite okoliša i stekla znanja 
o načinima za smanjenje količina otpada koji 
stvaramo, kao i za pravilno postupanje s istim

 11. Sukladno Planu gospodarenja otpadom neop-
hodno je nabaviti univerzalnu prešu-balirku za 
reciklažno dvorište i nabaviti kante za izdvojeno 
skupljanje otpada, tj. za skupljanje i obradu 
biorazgradivog otpada na mjestu nastanka 
tzv. kanti za kompostiranje. Nažalost, zbog 
nedostatka financijskih sredstava navedena 
komunalna oprema nije nabavljena, uz obvezu 
planiranja u proračunu za iduću godinu.

 12. Ovo Izvješće stupa na snagu danom objave u 
»Službenom vjesniku« Općine Dvor.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR 

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-02/12-01/02
URbROJ: 2176/08-01-12/01
Dvor, 12. ožujka 2012.

Načelnik
Nikola Arbutina, v.r.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina 
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja i  
Topusko. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498,  
www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Đuro Juić, dipl. upr. pravnik. »Službeni vjesnik« 
izlazi po potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu  
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, 
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.
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