Na temelju članka 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj
94/13), a sukladno zahtjevu Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, od 13. veljače 2014.godine, općinski načelnik Općine
Ferdinandovac podnosi Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Ferdinandovac u 2013. godini
1. Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općina) izradila je Plan gospodarenja otpadom
na području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine, koji je objavljen u
„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/09. a izradio ga je Jedinstveni upravni
odjel Općine Ferdinandovac .
2. Općina je sklopila s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb, Ksaver
208, Osnovni ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u
sufinanciranju programa sanacije Odlagališta komunalnog otpada „ORL“ u Ferdinandovcu,
u Koprivnici dana 15. lipnja 2007, Klasa: 351-04/06-03/0012, Urbroj: 563-03-SK-07-3,
DODATAK I. Klasa: 351-04/06-03/0012, Urbroj: 563-03-RP-08-8, Zagreb, 1. srpnja 2008,
DODATAK II. Klasa: 351-04/06-03/0012, Urbroj: 563-03-RP-09-17, Zagreb, 16. siječnja 2009,
DODATAK III. Klasa: 351-04/06-03/0012, Urbroj: 563-03-RP-09-19, Zagreb, 1. srpnja 2009,
DODATAK IV. Klasa: 351-04/06-03/0012, Urbroj: 563-03-RP-10-23, Zagreb, 5. veljače 2010,
DODATAK V. Klasa: 351-04/06-03/0012, Urbroj: 563-02-01/07-11-35, Zagreb, 27. rujna 2011.
Sukladno sklopljenim ugovorima ''Institut građevinarstva Hrvatske'' d. d. Zagreb (IGH) izradio
je slijedeću tehničku dokumentaciju:
Knjiga 1 – Građevinski dio Programa sanacije odlagališta „ORL“ – Mapa A br. 24-10-040/08,
Knjiga 1 – Građevinski dio Programa sanacije odlagališta „ORL“ – Mapa B br. 24-10-040/08,
Izvedbeni projekt elektroinstalacija, Knjiga 2 br. 08-102/E, Projektni biro „Naglić“ d.o.o.
Zagreb.
Na temelju izrađene projektne dokumentacije za sanaciju po modelu IN-SITU Općina je od
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko – križevačke županije
zatražila suglasnost i pozitivno Mišljenje ali nismo dobili suglasnost već mišljenje Klasa: 351-01/0901/5, Urbroj: 2137/1-06-09-2 od 22. siječnja 2009. kojim se traži dorada projektne dokumentacije
PROGRAMA SANACIJE ODLAGALIŠTA.
IGH d.d. Zagreb izradio je i doradio postojeću dokumentaciju pod oznakom Građevinski
projekt, Programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „ORL“ REVIZIJA 1 – broj projekta 3230453/10, rujan 2010. godine.
Revidiranom projektnom dokumentacijom (projekt REVIZIJA 1) predviđeno je da se sanacija
odlagališta „ORL“ Ferdinandovac izvede po modelu EX SITU, a postojeći otpad (procijenjena količina
12.000 m³) zbrine na službenom – legalnom odlagalištu.
Revidirani projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada „ORL“ – REVIZIJA 1, broj projekta
3230-453/10, od rujna 2010.godine dostavili smo na mišljenje i suglasnost nadležnom županijskom
odjelu.
Od Upravnog odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke
županije smo dobili pozitivno mišljenje i suglasnost na Program sanacije Odlagališta komunalnog
otpada „ORL“ Ferdinandovac, KLASA: 351-02/10-01-4, URBROJ: 2137/1-06/09-1010, od 10. prosinca
2010. godine.
Sukladno sklopljenim Ugovorima o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje
Fonda u sufinanciranju programa sanacije Odlagališta komunalnog otpada „ORL“ u Ferdinandovcu,
ugovoreni iznos iz ugovora je 5.882.530,40 kuna s time da Fond sufinancira 60% iznosa, a Općina
40%, te je do sada po tom modelu za projektnu dokumentaciju utrošeno: 205.210,00 kuna od čega je
Fond utrošio: 123.126,00 kuna a Općina je utrošila: 82.084,00 kuna.

Potrebno je spomenuti da je Općina potpisala Sporazum o preuzimanju otpada s područja
Općine Ferdinandovac s ''PIŠKORNICOM'' d.o.o. Regionalnim centrom za gospodarenje otpadom,
Klasa: 022-05/10-03/91, Urbroj: 2137/15-10-1 od 29. prosinca 2010. godine.
Općina zastupana po općinskom načelniku potpisala je na sastanku u Koprivnici dana 23.
studenog 2012., Izjavu da je suglasna da se Projekt sanacije Odlagališta komunalnog otpada „ORL“ na
području Općine Ferdinandovac pripremi i prijavi na sufinanciranje iz sredstava EU fondova.
Općina je donijela Odluku o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u
dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/04), gdje je propisan način sakupljanja, odvoza i postupanja s
komunalnim otpadom.
3. AKTIVNOSTI TIJEKOM 2013. GODINE
Cijelo područje Općine obuhvaćeno je organiziranim odvozom komunalnog otpada dodjelom
koncesije koncesionaru „PRIZMI VV“ d.o.o. Mali Otok 20, Legrad. Koncesijski ugovor traje do 31.
srpnja 2016. godine.
Obračun odvoza smeća koncesionar za sada obračunava po broju članova kućanstava i to
10,00 kuna po domaćinstvu i 5.00 kuna po članu domaćinstva. Plaća se mjesečno, a pravne osobe
plaćaju fiksno 135,00 kuna mjesečno.
Odaziv obveznika koji koriste uslugu je dobar, gledano u postotku iznosi 95%, odnosno
odvozom je obuhvaćeno 419 domaćinstava sa ukupno 1.218 članova.
U 2013. godini prema izviješću koncesionara sakupljena količina otpada je 169 tona, koja se
odlaže na općinsko privremeno odlagalište Orl.
Dana 8. svibnja 2013. godine izvršen je inspekcijski nadzor od strane Inspekcije zaštite
okoliša, o čemu je sastavljen Zapisnik iz kojeg je vidljivo da Općina poduzima potrebne mjere i radnje
za zbrinjavanje i sanaciju komunalnog otpada.
Na području Općine postoje tri „zelena otoka“ za odvojeno prikupljanje otpada i to pet
ambalaže, papira i staklene ambalaže:
- kod zgrade Osnovne škole Ferdinandovac na javnoj površini,
- kod zgrade Društvenog doma u Pavljancima,
- na općinskom zemljištu, lokaciji za prikupljanje ambalažnog kartonskog otpada.
Kontejner se prazni po potrebi mjesečno, a 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 Prvih izmjena i dopuna PPUO Ferdinandovac koje su u tijeku, odredit će
se lokacija za gospodarenje otpadom i to upravo lokacija „ORL“ na kojoj je predviđena i sanacija.
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 u 2014.godini uvesti tipizirane posude sa selekcijskim i odvojenim prikupljanjem
pojedinih vrsta otpada, te krenuti sa edukacijom kućanstava vezano uz odvojeno sakupljanje otpada.
Odluka o komunalnom redu na području Općine Ferdinandovac (Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije br. 5/95 i 11/95.) je donesena ali nije u potpunosti usklađena sa
novom zakonskom regulativom.
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.

2

Dopisom Klasa: 022-05/13-03/88, Urbroj: 2137/15-13-1 od 02 rujna 2013. godine
Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne djelatnosti
dostavljena je sva dokumentaciju za sanaciju Odlagališta „Orl“ navedena u točki 2. ovog Izvješća, radi
objedinjenja svih projekata u Koprivničko-križevačkoj županiji i apliciranja putem Regionalnog centra
za gospodarenjem otpada „PIŠKORNICA“ d.o.o. za sredstva Predpristupnih fondova EU.

KLASA: 022-05/14-03/22
URBROJ: 2137/15-14-1
Ferdinandovac, 14. ožujka 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Branko Kolar, prof.
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