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Na temelju članka 28. stavka 1.  točka 4. Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni 

glasnik Općine Dubravica“ br. 1/13) Načelnik Općine Dubravica dana 20. ožujka 2017. 

godine podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Dubravica za 2016. godinu 

1. UVOD  

Na temelju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje do 2015. godine, a 

kojeg je donijelo je Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 13. sjednici održanoj dana 

07. srpnja 2010. godine, Općina Dubravica je u 2015. godini provodila aktivnosti predviđene 

njegovim odredbama.  

2. OPĆINA DUBRAVICA - OPĆI PODACI 

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Dubravica ima 1.442 

stanovnika, odnosno 463 domaćinstva, raspoređenih u 10 naselja. Usluga sakupljanja, odvoza 

i zbrinjavanja komunalnog otpada osigurana je za sva naselja na području Općine. 

3. ORGANIZACIJA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 

Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima, obrtima i 

pravnim osobama na području Općine Dubravica obavlja komunalno poduzeće Zaprešić 

d.o.o., Pavla Lončara 2.  Organizirano skupljen otpad s područja Općine Dubravica Zaprešić 

d.o.o. odlaže na odlagalište „Novi dvori“. Na području Općine Dubravica u domaćinstvima je 

zaduženo je 391 spremnika (kanti) za odlaganje komunalnog otpada pojedinačne zapremine 

od 120 litara i 7  spremnika (kanti) za odlaganje otpada pojedinačne zapremine od 240 litara. 

Za pravne osobe i obrte zaduženo je ukupno 10 posuda zapremine 120 litara, 9 posuda 

zapremine 240 litara i 5 posuda zapremine 1100 litara. Odvoz komunalnog otpada od 

domaćinstava i pravnih osoba provodi se jednom tjedno, svaku srijedu. 



Odvoz papira i plastike provodi se jednom mjesečno, prvog petka u mjesecu.  

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodio se jednom, u razdoblju od 07.-16. svibnja 

2015. godine prema Planu odvoza glomaznog otpada kojeg je izradio Zaprešić d.o.o. na način 

da su građani glomazni otpad dovozili na određena mjesta (tzv. mobilna reciklažna dvorišta). 

Građanima su na svakom punktu bila na raspolaganju  4 kontejnera, od 07:00 do 18:00 sati, a 

otpad se sortirao na licu mjesta uz pomoć i nadzor djelatnika Zaprešić d.o.o. Svim građanima 

bile su dostavljene obavijesti o odvozu glomaznog otpada, a raspored odvoza glomaznog 

otpada bio je izvješen na oglasnim pločama, dućanima i slično, ali isto tako i vidljiv na web 

stranici www.komunalno-zapresic.hr, na oglasnim pločama i web stranici Općine Dubravica. 

 4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV 

ORGANIZIRANOG ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA 

U okviru programa selektiranja otpada Zaprešić d.o.o. je počeo sa prikupljanjem papira 

odvojeno od ostalog komunalnog otpada, počevši od mjeseca travnja 2013. godine. 

Papir/karton se odvojeno skuplja na mjestu nastanka, kod svakog pojedinog korisnika putem 

vreća te se odvozi jednom mjesečno. Odvoz papira se ne naplaćuje.  

Za staklo su u razdoblju od 01.01.-30.11.2014. godine bila postavljena dva spremnika 

sukladno Ugovoru sa Unija Nova d.o.o. koji se primjenjivao od 15.11.2005. godine, a 

temeljem kojeg je troškove pražnjenja istih od 2005. godine mjesečno podmirivala Općina 

Dubravica. U studenom 2014. godine je od strane Općine Dubravica otkazan navedeni 

Ugovor  zbog postave zelenih otoka unutar kojih se nalaze spremnici za odvajanje staklene 

ambalaže, tako da usluga sakupljanja i zbrinjavanja otpadne staklene ambalaže od strane 

Unija Nova d.o.o. više nije bila potrebna.  

Početkom kolovoza 2014. godine nabavljene su i PVC posude za odvojeno prikupljanje PET 

za svako kućanstvo. Kućanstvima je podijeljeno 450 komada PEHD kanti zapremine 120 

litara sa ugrađenim RFID transpoderom u žutoj boji posude za komunalni otpad i  20 komada 

kanti zapremine 1100 litara). Postupak nabave posuda vodio je Zaprešić d.o.o. u suradnji sa 

Općinom Dubravica, a troškove nabave istih snosio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost te Zaprešić d.o.o. 

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA 

KOMUNALNOG OTPADA 

Na području Općine Dubravica nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već 

Zaprešić d.o.o. sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište „Novi dvori“ u Zaprešiću.   

6. SELEKTIVNO SAKUPLJANJE OTPADA 

U 2014. godini postavljena su tri zelena otoka na području Općine Dubravica.  

Zeleni otoci su postavljeni u sljedećim naseljima:  

 

                                                              1. ZELENI OTOK – KRAJ GORNJI DUBRAVIČKI 

                                                                 (Ulica Antuna Mihanovića, pored br. 53) 

 

 

http://www.komunalno-zapresic.hr/


                                                    2. ZELENI OTOK – BOBOVEC ROZGANSKI 
                                                       (Ulica Sv. Vida, Kumrovečka ulica pored br. 254) 

 
 

 

 
                                                      3. ZELENI OTOK – VUČILČEVO 

                                                          (Ulica Sutlanske doline –GOSPODSKA) 
 

 

 

 

 

 

Zeleni otok je veličine 12,90 m², ograđen sa tri strane, a sadrži 5 kontejnera za sljedeće vrste 

otpada: papir, plastika, staklo, biootpad, tekstil. Općina je osigurala zemljište za smještaj 

zelenog otoka i podmirila troškove za izgradnju istog za što je sveukupno u 2014. godini 

utrošeno 67.348,15 kn. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji sa 

Zaprešićem d.o.o. sufinancirao je nabavu posuda za odlaganje otpada. 

7. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA 

OTPADA 

Legalnih odlagališta na području Općine Dubravica nema.  

Na području Općine Dubravica, prema Planu gospodarenja otpadom utvrđena su slijedeća 

divlja odlagališta otpada: 

 

U 2013. godini uvidjela se potreba za sanaciju još jednog divljeg odlagališta koje se pojavilo 

u razdoblju od 2010. do 2013. godine u naselju Vučilčevo, a za koje je bila potrebna hitna 

sanacija jer se nalazilo u neposrednoj blizini kućanstava. 

Radi se o divljem odlagalištu „Stara Sutla“ koje je uspješno sanirano. Za sanaciju navedenog 

odlagališta u 2013. godini utrošena su sredstva u iznosu od 30.650,75 kn iz općinskog 

proračuna.  

U 2016. godini nije provedena sanacija odlagališta otpada. 

 

 



8. AKTIVNOSTI SANACIJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA I OTPADOM 

ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA 

Općina Dubravica je nekoliko manjih i pojedinačnih slučajeva nekontroliranog deponiranja 

otpada uspjela sanirati u proteklom razdoblju.  

Svake godine provodi se akcija "Čista Dubravica" u kojoj se uspješno saniraju sitna 

odlagališta otpada. Također postavile su se table sa zabranom odlaganja otpada na kritičnim 

mjestima i na saniranom odlagalištu "Stara Sutla".  

Sa sličnim akcijama planira se nastaviti i u budućnosti. 
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