Na temelju članka 20., stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
("Narodne novine", broj 94/13.) i članka __. Statuta Grada Đurñevca ("Službene novine
Grada Đurñevca", broj 3/09. i 1/13), gradonačelnik Grada Đurñevca __. travnja 2014.
godine podnosi
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom na
području Grada Đurñevca u 2013. godini
I.
Izvješćem o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Gradu Đurñevcu u 2013.
godini (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvačena je provedba utvrñenih mjera i
učinkovitost poduzetih mjera u 2013. godini vezanih uz Plan gospodarenja otpadom
Grada Đurñevca za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).
II.
Gradsko vijeće Grada Đurñevca donijelo je Plan gospodarenja otpadom Grada
Đurñevca za razdoblje do 2015. godine na sjednici održanoj 12. svibnja 2010. godine
("Službene novine Grada Đurñevca", broj 3/10.) izrañenog od tvrtke „IPZ Uniprojekt
TERRA“ d.o.o.. Izmjene Plana nisu donošene.
Gradonačelnik Grada Đurñevca podnosi godišnja izvješća o izvršenju utvrñenih
obaveza i učinkovitosti poduzetih mjera iz Plana kroz godišnja Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurñevca. Izvješće za 2012. godinu podneseno je dana 7. ožujka 2013. godine
("Službene novine Grada Đurñevca", broj 1/13.).
Na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine Gradsko vijeće Grada Đurñevca
donijelo je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
ureñaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurñevca, a ovo Izvješće je prvo
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Đurñevca.
III.
Način sakupljanja, odvoza i postupanja s komunalnim otpadom propisan je
Odlukom o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada ("Službene novine Grada Đurñevca",
broj 3/08. i 1/13.)
Organiziranim odvozom komunalnog otpada obuhvačen je grad Đurñevac i sva
prigradska naselja i to: Severovci, Grkine, Sveta Ana, Budrovac, Čepelovac, Sirova
Katalena i Suha Katalena.
Poslove prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada obavlja trgovačko društvo „Komunalne usluge Đurñevac“ d.o.o. Đurñevac koje je
u pretežitom vlasništvu Grada Đurñevca.
U Gradu Đurñevcu provode se mjere odvojenog sakupljanja otpada na način da
su uvedeni zeleni otoci za prikupljanje ambalaže od papira, ambalaže od plastike,
staklene ambalaže, ambalaže od metala, baterije, stiropor, opasni otpad od kemijskih

sredstava i elektronički otpad. Na području Grada Đurñevca od 2003. godine na 18
lokacija postavljeni su zeleni otoci sa ukupno 67 kontejnera i to se poslije nije mijenjalo.
U 2013. godini u zelenim otocima skupljeno je:
- papira (15 01 01) → 17,56 tona,
- plastike (15 01 02) → 3,14 tona,
- stakla (15 01 07) → 9,76 tona.
Takoñer se u 2013. godini dva puta organizirano odvozio glomazni otpad i u
akcijama je sakupljeno 25,6 t otpada, a bile su i dvije akcije sakupljanja biorazgradivog
otpada u kojima je sakupljeno 0,6 tona biorazgradivog otpada.
Otpad se sakuplja u spremnicima zapremine 80 litara, 120 litara, 660 litara, 1100
litara i 5000 litara s time da su 3094 korisnika grañani, a 319 korisnika je u privredi.
U 2013. godini na Odlagalištu komunalnog otpada 'Peski' Đurñevac ukupno je
odloženo 2.307,15 tona mješovitog otpada od čega 1.416,49 tona biorazgradivog
otpada, odnosno 61,40 %.
Primarnom reciklažom odvaja se cca 1,8 % u odnosu na količinu otpada
odloženu na odlagalištu. Evidencija se vodi kroz prateće listove i očevidnike o tijeku
otpada.
Na Odlagalištu komunalnog otpada 'Peski' Đurñevac odlaže se i otpad sa
područja Općine Kalinovac.
Edukaciju stanovništva provodile su „Komunalne usluge Đurñevac“ d.o.o.
Đurñevac putem letaka i na njihovoj Web stranici, a vršena je i prezentacija prigodom
Dana planeta Zemlje.
Cijena usluga sakupljanja i odvoza otpada obračunava se po volumenu otpada.
IV.
Na području Grada Đurñevca, odlagalište komunalnog otpada 'Peski' Đurñevac
je legalno odlagalište s Privremenom dozvolom za sakupljanje i zbrinjavanje neopasnog
otpada, Klasa: UP/I-351-01/13-01/7, Urbroj: 2137/1-06/09-13-12 od 9. listopada 2013.
godine, izdanom od Upravnog odjela za prostorno ureñenje, gradnju i zaštitu okoliša
Koprivničko-križevačke županije.
Takoñer postoje i divlja odlagališta na kojima nema odlaganja, a za koje je
izrañen plan sanacije i to: Ribnjak (naselje Budrovac), Jaruga (naselje Sirova Katalena),
Skres (naselje Čepelovac) i Žuta stijena (naselje Suha Katalena). Za navedene divlje
deponije, tvrtka "Hidroplan" d.o.o. Zagreb izradila je planove sanacije, koji su uvršteni u
Plan gospodarenja otpadom Grada Đurñevca.
Ukupni iznos planiranih rashoda za kompletnu sanaciju Odlagališta komunalnog
otpada 'Peski' Đurñevac je 21.639.480,00 kn.
Obavljeni su istražni radovi na osnovu kojih je napravljena Studija utjecaja na
okoliš, riješeni su imovinsko pravni odnosi, izrañen je Idejni projekt na koji je izdana
Lokacijska dozvola, te Glavni projekt na koji je izdana Potvrda glavnog projekta (Klasa:
361-08/09-01/13, Urbroj: 2137/1-06/01-09-9 od 18.prosinca 2009.) i Izvedbeni projekt.
Prema Planu gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije odlagalište
u Đurñevcu je proglašeno legalnim odlagalištem do otvaranje RCGO-a uz Koprivnicu i
Križevce.

Komunalije d.o.o. Đurñevac kao nositelj investicije izrade potrebne
dokumentacije ishodile su Potvrdu glavnog projekta, a kojim je predviñeno u prvoj fazi
otvaranje nove kazete za prihvat novog komunalnog otpada sa područja Grada
Đurñevca i okolnih općina, te sanacija postojećih dogovornih odlagališta. Iako sam
naziv ovog projekta prema Potvrdi glavnog projekta u sebi sadrži „za izgradnju
odlagališta komunalnog otpada Peski za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz
nastavak odlaganja do kraja 2018. godine“, Grad Đurñevac pokrenuo je prvu fazu –
Etapa 1. koja se odnosi na radove otvaranja nove kazete za prihvat novog komunalnog
otpada.
Za povećanje kapaciteta odlagališta komunalnog otpada „Peski“ izrañen je
Elaborat o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, ishoñeno je Rješenje o potrebi
procjene utjecaja na okoliš od MZOPUG-a kojim nije potrebno provesti postupak
procjene utjecaja na okoliš, zatim Idejni projekt za izdavanje Izmjena i dopuna
lokacijske dozvole, Izmjene i dopune glavnog projekta, Izmjene i dopune izvedbenog
projekta, ishoñena je Izmjena i dopuna lokacijske dozvole i Izmjena i dopuna Potvrde
glavnog projekta, Klasa: 361-08/12-01/26, Urbroj: 2137/1-06/104-12-7 od 5. srpnja
2012. godine. Zbog usklañenja sa važećim zakonskim odredbama 13. ožujka 2013.
godine ishoñena je Potvrda o promjeni investitora sa „Komunalija“ d.o.o. Đurñevac na
„Komunalne usluge Đurñevac“ d.o.o. Đurñevac, Klasa: 361-08/12-01/03, Urbroj:
2137/1-06/104-13-2.
U veljači 2012. godine Grad Đurñevac je za nositelja realizacije investicije I. faze
sanacije odlagališta komunalnog otpada „Peski“ odredio Komunalije d.o.o. Đurñevac
(Zaključak o izmjenama zaključka o odreñivanju Komunalija d.o.o. za nositelja
realizacije investicije I faze sanacije odlagališta komunalnog otpada 'Peski', Klasa:35101/12-1/02, URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-3 od 04. veljače 2013. godine). Nakon
provedenog postupka javne nabave Komunalije d.o.o. sklopile su s Zajednicom
ponuditelja: Nositelj Bistra d.o.o. Đurñevac i član zajednice: Koming d.o.o. Koprivnica
Ugovor za izgradnju u iznosu od 2.979.172,25 kuna bez PDV-a, te Ugovor za uslugu
vršenja stručnog i obračunskog nadzora za radove s IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. Zagreb
na iznos od 68.000,00 kuna bez PDV-a i Ugovor za provoñenje projektantskog nadzora
u iznosu od 28.000,00 kuna bez PDV-a. U mjesecu prosincu 2012. godine ispostavljena
je I. obračunska situacija na iznos od 508.833,80 kuna bez PDV-a.
S datumom 31.12.2013. godine dovršeni su svi radovi na izgradnji odlagališta
komunalnog otpada "Peski" za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz nastavak
odlaganja – Etapa 1 i njegovim dvama aneksima, odnosno:
-

-

radovi na izgradnji odlagališta komunalnog otpada "Peski" za potrebe sanacije i
zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja – Etapa 1 započeli su
ublažavanjem pokosa tijela odlagališta 1:3 tako da se dio odležanog otpada
presložio i prebacio na samo tijelo odlagališta. Na tijelu odlagališta napravljen je
izravnavajući sloj od pijeska na postojećem otpadu, drenažni sloj za plinove,
nasip oko tijela odlagališta te su napravljeni svi brtveni slojevi za kazetu (plohu
A). Izgrañen je i sabirni bazen za skupljanje procjednih voda sa novog
odlagališta volumena 50 m3;
cijela površina odlagališta je ograñena mrežastom ogradom dužine 595,6 m oko
ulazno-izlazne zone, te 1275,2 m oko prostora za odlaganje otpada;

-

-

-

izvršeno je iskolčenje i iskop humusa, posteljica i nasip šljunka na dijelu
pristupne ceste oko odlagališta u punom profilu te je nasuto šljunkom oko 30 cm;
u krugu ulazno-izlazne zone postavljeni su podzemni kablovi za vanjsku rasvjetu
i napajanje svih trošila te je izrañen plato za pranje vozila sa separatorom i
upojnim drenom;
za rad osoblja na odlagalištu u ulazno – izlaznoj zoni postavljen je montažni
objekt, kontejner kučica kao i vaga za registriranje težine do 30 tona. Porta je
spojena na vanjski priključak vode, kanalizacije i električne energije;
izrañen je drenažni sloj za vode na kazeti, postavljena drenaža i reviziono okno
drenaže kao i pristupna cesta na kazetu. Takoñer su izvedeni i pjezometri te
ugrañen elektroagregat snage 6,8 kW.

Daljnji radovi koji nisu ugovoreni, a biti će nužni odnose se na izgradnju
reciklažnog dvorišta i asfaltiranje puteva, a po otvaranju RGC Piškornica krenut će se u
radove na sanaciji odlagališta kroz izgradnju gornjeg brtvenog sloja, te slijede završni
radovi na otplinjavanju, ozelenjavanju pokrova tijela odlagališta, te monitoring vode i
plinova.
Takoñer je pokrenut postupak još jednih Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole,
odnosno Potvrde glavnog projekta na način da se postojeća dokumentacija razdvoji u
faze izgradnje kako bi se za svaku fazu mogla ishoditi Uporabna dozvola i sukladno njoj
koristiti izvedeni dio grañevine bez da se završi cijela investicija
Do sada su za istražne radove, izradu studija i projekata te izvoñenje radova
prve etape sanacije utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 4.280.275,81 kuna. Izvori
financiranja bili su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 60%,
Koprivničko-križevačka županija sukladno svojim programima i proračunu i Grad
Đurñevac ostatak.
V.
Na odlagalištu komunalnog otpada 'Peski' Đurñevac u postupku izgradnje
provode se aktivnosti na smanjenju štetnih utjecaja odloženog otpada na okoliš
sukladno projektnoj dokumentaciji. Vršena je sustavna deratizacija i dezinsekcija dok se
uzorci vode i zraka nisu mogli uzimati zbog tehničkih razloga budući da su se na
odlagalištu izvodili radovi.
Odlagalištem komunalnog otpada 'Peski' Đurñevac' upravljaju „Komunalne
usluge Đurñevac“ d.o.o. Đurñevac.
Količina i sastav komunalnog otpada koji se odlaže prati se putem pratećih
listova i očevidnika prema katalogu otpada.
Sekundarne sirovine, odnosno izdvojeni i iskoristivi otpad predaju se ovlaštenom
skupljaču Sirovina trgoprerada d.o.o. Bjelovar.
VI.
Podaci o gospodarenju otpadom dostavljaju se u registar onečišćenja okoliša
jedanput godišnje, a dostavljaju ih „Komunalne usluge Đurñevac“ d.o.o. Đurñevac.

VII.
Za realizaciju plana gospodarenja otpadom po godinama utrošena su sljedeća
sredstva:
- Za sanaciju divljih odlagališta za koje nije izrañen Plan sanacije, na temelju
nadzora komunalnog redara, sanirano je svake godine jedno divlje odlagalište
i to:
- 2010. godina → 25.534,80 kuna,
- 2011. godina → 12.572,94 kuna,
- 2012. godina → 22.089,96 kuna,
- 2013. godina → 10.725,00 kuna.
-

Za sanaciju Odlagališta komunalnog otpada "Peski":
-

od 2005. godine do 2010. godine → 821.320,94 kuna,
2011. godina → 48.400,00 kuna,
2012. godina → 664.555,20 kuna,
2013. godina → 2.745.999,67 kuna.
VIII.

Na temelju Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrñivanja naknade vlasnicima
nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“ ("Službene novine
Grada Đurñevca“, broj: 9/10. i 1/13. – izmjene i dopune) Grad Đurñevac proveo je
procjenu neretnina vezanu uz isplatu Naknada za umanjenu tržišnu vrijednost
vlasnicima nekretnina u zoni (500 metara) odlagališta komunalnog otpada „Peski“:
-

Rok za podnošenje zahtjeva bio je do 31. prosinca 2013. godine.

-

Na osnovu projekta sanacije deponije, geodetske snimke i gradske Odluke,
pravo na isplatu umanjene tržišne vrijednosti imaju vlasnici nekretnina na 63
katastarske čestice.

-

Do kraja 2013. godine podneseno je 47 zahtjeva:
- 6 zahtjeva je odbijeno jer objekti na česticama nisu bili u zoni od 500 m;
- preostalih 41 zahtjeva je dato na procjenu i s vlasnicima su potpisani ugovori
za isplatu novčanih sredstava za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine,
sukladno kojima je Grad dužan vlasnicima isplatiti sveukupno 1.741.355,31
kuna u roku od pet godina.
IX.

U 2014. godini u Proračunu Grada Đurñevca planiraju se osigurati sredstva
za sufinanciranje izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, povećanja broja zelenih
otoka kao i za sanaciju dijela divljih deponija sukladno Planu sanacije.

X.
Gradonačelnik Grada Đurñevca izvješće podnosi Gradskom vijeću Grada
Đurñevca na usvajanje.
XI.
Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenim novinama Grada Đurñevca“
KLASA:
URBROJ:
Đurñevac, __. travnja 2014. godine
Gradonačelnik:
Željko Lacković, dipl.iur.

