Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13.) i članka 45. Statuta Općine Novo Virje (''Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije'' broj 6/13), općinski načelnik Općine Novo Virje 24. ožujka 2016.
donosi
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Novo Virje za 2015. godinu
I. UVOD
Člankom 20. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“, broj 94/13., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da jedinica lokalne samouprave
dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne
(regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i
objavljuje ga u svom službenom glasilu.
Člankom 174. Zakona propisano je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi
gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu („Narodne novine“ broj
178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do
isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona
i Plana.
Plan gospodarenja otpadom na području Općine Novo Virje za razdoblje od 2010. do
2018. godine donesen je na 9. sjednici Općinskoga vijeća Općine Novo Virje održanoj 13.
rujna 2010. godine i objavljen je u ''Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije''
broj 12/10.
Izrađena su i usvojena Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Novo
Virje kako slijedi:
- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Novo Virje za razdoblje od
2010. do 2018. godine za 2011. godinu (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije'', broj 10/12),
- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Novo Virje za razdoblje od
2010. do 2018. godine za 2012. godinu, KLASA: 351-02/13-01/01, URBROJ:
2137/22-13-1, od 25. 03. 2013. godine,
- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Novo Virje za razdoblje od
2010. do 2018. godine za 2013. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 6/14),
- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Novo Virje za razdoblje od
2010. do 2018. godine za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 5/15).
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Općine Novo Virje, a poglavito se ono odnosi na provedbu utvrđenih obveza i
učinkovitosti poduzetih mjera tijekom 2015. godine.
II. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša popisanih
zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša, a osobito na temelju sljedećih načela:

1.
2.
3.
4.

Načelo onečišćivač plaća,
Načelo blizine,
Načelo samodostatnosti,
Načelo slijedivosti.
Prema Zakonu jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati:

1. Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada;
2. Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada;
3. Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako
odbačenog otpada
4. Provedbu Plana (nakon usvajanja novog Plana RH)
5. Donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave
odnosno grada Zagreba:
6. Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na svom području;
7. Mogućnosti provedbe akcija prikupljanja otpada
Jedinica lokalne samouprava dužna je osigurati provedbu prethodno navedenih obveza
na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu sa načelima održivog razvoja,
zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom osiguravajući pri tome javnost rada.
Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje
jedne ili više obveza, te su dužne sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija
otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
III. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE NOVO VIRJE
Prostorni plan uređenja Općine Novo Virje i njegove izmjene objavljene su u
''Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije'' broj 12/06. i 5/09.
Temeljem Odluke Općinskoga vijeća o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Novo Virje donesene na 17. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2015. godine
(''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 16/15.) pristupa se izradi II.
Izmjena i dopuna Prostornog plana.
Izmjenama i dopunama Prostornog plana isti će se uskladiti sa Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom.
IV. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE NOVO VIRJE
Plan gospodarenja otpadom na području Općine Novo Virje za razdoblje od 2010. do
2018. godine sadrži: svrhu i opseg gospodarenja otpadom, zakonodavni okvir, osnovne
podatke o Općini Novo Virje, postojeće stanje gospodarenja otpadom na području Općine
Novo Virje, popis otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta, mjere odvojenog
sakupljanja otpada, edukaciju stanovništva o potrebi izdvojenog skupljanja posebnog otpada,
izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu gospodarenja otpadom i zaključak.
Ovim Planom reguliran je postojeći sustav zbrinjavanja otpada Općine te se planiraju
mjere za njegovo unapređenje. Da bi se ostvarilo što bolje gospodarenje otpadom na području

Općine, potrebno je komunalnim mjerama organizirati izdvojeno skupljanje i odvoz korisnog
otpada, štetnog otpada, kompostiranje biorazgradivog otpada, recikliranje tehnološkog otpada,
predobradu ostalog otpada i slično. Takvim postupanjem bi se količine otpada za odlaganje
svele na minimum, kao i problemi postupanja s otpadom, dok bi se povećala zaštita okoliša.
Cilj sustava gospodarenja otpadom je smanjiti u što većoj mjeri količinu komunalnog otpada,
a čiji ostatni dio će se otpremati u Centar za gospodarenje otpadom na obradu i zbrinjavanje.
V. PREGLAD POSTOJEĆEG STANJA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO VIRJE
Koncesionar za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog
otpada na području Općine Novo Virje (u daljnjem tekstu: Općina) je komunalno poduzeće
„PRIZMA V.V.“ d.o.o. Mali Otok 20, Legrad, koje skuplja i odvozi komunalni otpad od
kućanstava i pravnih osoba. Otpad se zbrinjava na odlagalištu otpada ''Crnec'' u Novom Virju.
Izgradnja reciklažnog dvorišta planira se zajednički sa Općinom Molve i to na
području obuhvata te općine. Trenutno je u fazi ishođenje projektne dokumentacije.
VI. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA SAKUPLJENOG OTPADA
Gospodarenje otpadom regulirano je Odredbama odluke o komunalnom redu na području
Općine Novo Virje (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 5/03). Otpad se
tijekom 2015. godine zbrinjavao na odlagalištu otpada ''Crnec'' Novo Virje.
Tablica broj 1. Količine sakupljenog miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog
komunalnog otpada i svih posebnih izdvojenih vrsta otpada na području Općine Novo Virje

Ključni broj
otpada

20 03 01

20 02 03

20 01 01
15 01 02
15 01 07
20 03 07
20 01 39

Naziv otpada

Miješani
komunalni
otpad
Ostali otpad koji
nije
biorazgradiv
Papir i karton
Ambalaža od
plastike
Ambalaža od
Stakla
Glomazni otpad
Plastika

Područje sa
kojeg je otpad
skupljen
(općina/grad)

Novo Virje

Broj
stanov.
obuhvaćen
o
skupljanje
m
1216

Tvrtka koja
sakuplja otpad

Ukupno sakupljeno
( tona/godišnje)
2013
2014

2015

Indeks
2015/
2014

146,5

177,75

185

1,040

1216

Prizma VV d.o.o.

1,18

0,175

0,14

1216
1216

Prizma VV d.o.o.
Prizma VV d.o.o.

3,366
5,47

4,185
2,735

1,24
0,50

1216

Prizma VV d.o.o.

0,165

-

1216
1216

Prizma VV d.o.o.
Prizma VV d.o.o.
Prizma VV d.o.o.

0,6

-

Sveukupno sakupljen otpad u tonama

Izrada: Općina Novo Virje, 24. ožujka 2016.

PRIZMA VV

4,3

146,5

192,06

192,86

1,004

Otpad se odvozi jednom tjedno (četvrtkom), a skuplja se u kontejnerima, kantama i vrećama.
Odvozom otpada je pokrivena cijela Općina, odnosno oko 460 domaćinstava. Odaziv
stanovnika predaje otpada je oko 90%. Provodi se sortiranje otpada na način da domaćinstva
domaćinstva razvrstavaju komunalni otpad, papir i plastiku u posebne vreće na kućnom
pragu. Tijekom 2015. godine nije nabavljana nova oprema, a u 2016. godini planiramo
nabavu tri zelena otoka sa po pet kontejnera i to za sakupljanje papira, plastične ambalaže,
tekstila, stakla i metala na lokacijama s najvećom koncentracijom ljudi.
Po potrebi se jednom godišnje u suradnji s koncesionarom ''PRIZMA VV'' organizira odvoz
glomaznog otpada sa javnih površina u naselju Novo Virje.
Tablica broj 2. Podaci o količinama izdvojenih iskoristivih kategorija otpada na području
Općine Novo Virje
Ključni broj
otpada

Naziv otpada

Tvrtka
koja
sakuplja otpad

Navesti količine
određene lokacije
Zeleni
RD
otoci

20 01 39
20 01 01
15 01 02

Plastika
Prizma VV d.o.o.
Papir i karton
Prizma VV d.o.o.
Ambalaža od Prizma VV d.o.o.
plastike
15 01 07
Ambalaža od Prizma VV d.o.o.
stakla
20 02 03
Ostali otpad Prizma VV d.o.o.
koji
nije
biorazgradiv
Sveukupno sakupljen otpad u tonama

otpada
Kućni
prag
4,3
3,366
8,205

za

Ukupno sakupljeno
( tona/godišnje)
2013

2014
4,3
3,366
5,47

2015

2,735

0,50

0,165

-

1,18

0,175

0,14

14,316

3,075

0,21

0,165
1,355

Indeks
2015/
2014

Izrada: Općina Novo Virje, 24. ožujka 2016.
VII. PODACI O KOLIČINAMA ODLAGANJA OTPADA NA ODLAGALIŠTU
PRIKAZ RADA ODLAGALIŠTA
Na području Općine Novo Virje postoji odlagalište komunalnog otpada ''Crnec'' koje je u
uporabi. Odlagalište je definirano Prostornim planom uređenja Općine Novo Virje i time
dobilo status službenog odlagališta.
Odlagalište otpada ''Crnec'' nalazi se na kčbr. 6300, 6301, 6302, 6303 i 6304 čiji vlasnik je
Republika Hrvatska, te na kčbr. 6297/1 k.o. Novo Virje čiji vlasnik je Općina Novo Virje.
Odlagalištem upravlja koncesionar, tvrtka ''PRIZMA VV'' d.o.o. Mali Otok 20, Legrad. Ista je
ovlaštenik koncesije za skupljanje i odvoz te deponiranje komunalnog otpada na odlagalište
komunalnog otpada ''Crnec'' Novo Virje od 2013. godine.
Kapacitet odlagališta iznosi 700 m3 godišnje, odnosno cca 340 t/god, površine oko 6000 m2.
Do odlagališta vodi makadamski put. Koncesionar je u 2015. godini na području Općine
sakupio oko 185 tona miješanog komunalnog otpada koje je odloženo na odlagalištu otpada.
Aktivnosti vezane za sanaciju odlagališta u 2015. i prijašnjih godina su sljedeće:
- u lipnju 2011. godine izrađen je Plan sanacije i troškovnik za odlagalište otpada ''Crnec'' na
području Općine Novo Virje, od strane tvrtke IPZ Uniprojekt TERRAd.o.o. Zagreb,

- 12. srpnja 2011. godine dobivena je suglasnost na Plan sanacije i troškovnik odlagališta
otpada Crnec na području Općine Novo Virje dobivena od Upravnog odjela za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko – križevačke županije,
- u studenom 2012. godine Općina Novo Virje očitovala se izjavom o suglasnosti da se
projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada Crnec na području Općine Novo Virje
pripremi i prijavi na sufinanciranje iz sredstava EU fondova,
- Sporazumom o ulaganju Fonda u pripremne radove za Centar za gospodarenje otpadom
sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“, pretovarne stanice i sanacije odlagališta otpada na
četiri županije, od 4. rujna 2012. godine sklopljenim između Fonda i četiri županije
(Koprivničko-križevačke, Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske), odlagalište
„Crnec“ Novo Virje stavljeno je na indikativnu listu osiguranja financijskih sredstava Fonda u
100% iznosu sanacije i zatvaranja odlagališta, do uspostave novog RCGO – Piškornica,
- budući da se Općina Novo Virje očitovala na taj način u 2015. godini vezano za sanaciju
odlagališta „Crnec“ nisu poduzimane daljnje radnje.
Tablica broj 3. Količine odloženog otpada na odlagalištu otpada „Crnec“
Tvrtka
koja Naziv
gospodari
odlagališta
odlagalištem
Prizma VV

Crnec

Sveukupno odložena
odlagalištu u tonama

Općina/grad iz Ukupna
količina Količina biorazgradive
kojeg se odlaže odloženog otpada
komponente (tona)
otpad
(tona)
2013 2014 2015 2013 2014
2015
Novo Virje
146,5 177,5 185,6
112,65 122,285

količina

otpada

na 146,5 177,5 185,6 -

112,65 122,285

Izrada: Općina Novo Virje, 24. ožujka 2016.

VIII. CIJENE USLUGE SAKUPLJANJA I GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE NOVO VIRJE
Usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada naplaćuje se po članu
domaćinstva mjesečno plus određeni iznos po domaćinstvu uvećano za PDV, a za pravne
osobe (mjesečno za poslovne prostore) utvrđuje se fiksna cijena uvećana za PDV.

IX. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH
ODLAGALIŠTA
Na području Općine Novo Virje postoji odlagalište komunalnoga otpada ''Crnec''
Novo Virje ima status službenog odlagališta.
Radi saniranja odlagališta otpada ''Crnec'' Općina Novo Virje je 2007. godine uspostavila
suradnju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklapanjem Ugovora o
korištenju sredstava Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnoga
otpada ''Crnec'' Novo Virje.
Izrađena je sljedeća dokumentacija i dokumenti:
- u lipnju 2011. godine izrađen je Plan sanacije i troškovnik za odlagalište otpada ''Crnec'' na
području Općine Novo Virje, od strane tvrtke IPZ Uniprojekt TERRAd.o.o. Zagreb,
- 12. srpnja 2011. godine dobivena je suglasnost na Plan sanacije i troškovnik odlagališta
otpada Crnec na području Općine Novo Virje dobivena od Upravnog odjela za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko – križevačke županije,
- u studenom 2012. godine Općina Novo Virje očitovala se izjavom o suglasnosti da se
projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada Crnec na području Općine Novo Virje
pripremi i prijavi na sufinanciranje iz sredstava EU fondova,
- Sporazumom o ulaganju Fonda u pripremne radove za Centar za gospodarenje otpadom
sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“, pretovarne stanice i sanacije odlagališta otpada na
četiri županije, od 4. rujna 2012. godine sklopljenim između Fonda i četiri županije
(Koprivničko-križevačke, Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske), odlagalište
„Crnec“ Novo Virje stavljeno je na indikativnu listu osiguranja financijskih sredstava Fonda u
100% iznosu sanacije i zatvaranja odlagališta, do uspostave novog RCGO – Piškornica,
- budući da se Općina Novo Virje očitovala na taj način u 2015. godini vezano za sanaciju
odlagališta „Crnec“ nisu poduzimane daljnje radnje.
Tablica broj 4. Opis odlagališta/građevina na području Općine Novo Virje
Naziv
odlagališta/građ
evine
Crnec

Opis*

Odlagalište otpada ''Crnec'' nalazi se na kčbr. 6300, 6301,
6302, 6303 i 6304 čiji vlasnik je Republika Hrvatska, te na
kčbr. 6297/1 k.o. Novo Virje čiji vlasnik je Općina Novo
Virje.
Odlagalištem upravlja koncesionar, tvrtka ''PRIZMA VV''
d.o.o. Mali Otok 20, Legrad. Ista je ovlaštenik koncesije za
skupljanje i odvoz te deponiranje komunalnog otpada na
odlagalište komunalnog otpada ''Crnec'' Novo Virje od
2013. godine.
Kapacitet odlagališta iznosi 700 m3, godišnje, odnosno cca
340 t/god, površine oko 6000 m2.
Do odlagališta vodi makadamski put. Koncesionar je u
2015. godini na području Općine sakupio oko 185 tona
miješanog komunalnog otpada koje je odloženo na
odlagalištu.

Izrada: Općina Novo Virje, 24. ožujka 2016.
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Gospodarenje otpadom na području Općine Novo Virje najzastupljenije je u vidu skupljanja i
odvoza komunalnog otpada, a regulirano je odredbama Odluke o komunalnom redu na
području Općine Novo Virje. Općina Novo Virje ima komunalnog redara zajedno sa Općinom
Molve kod koje je isti zaposlen, a putem Sporazuma obavlja poslove iz svojeg djelokruga
rada i za Općinu Novo Virje. Komunalni redar vrši nadzor nad odvozom komunalnog otpada.
Na području Općine Novo Virje nema lokacija divljih odlagališta otpada, a nije bilo niti
sanacije istih u 2015. godini.

XI. REALIZACIJA AKTIVNOSTI I PROVEDENIH MJERA SUKLADNO PLANU
GOSPODARENJA OTPADOM U 2015. GODINI
Općina Novo Virje u cijelosti je pokrivena organiziranim odvozom komunalnog otpada koji
obavlja koncesionar ''PRIZMA VV'' d.o.o., Mali Otok, a otpad odvozi na općinsko odlagalište
''Crnec'' Novo Virje. Odvoz glomaznog otpada vrši se po potrebi jednom godišnje u suradnji
sa koncesionarom ''PRIZMA VV'' d.o.o. Mali Otok. Proveden je inspekcijski nadzor
odlagališta otpada ''Crnec'' u Općini Novo Virje od strane inspektorice Uprave za inspekcijske
poslove, Službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša - područna jedinica Zagreb,
Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Mjere edukacije i akcije prikupljanje otpada na području
Općine Novo Virje nisu provođene u 2015. godini.
XII. POPIS PROJEKATA I AKTIVNOSTI VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI
PLANA, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA
GOSPODARENJA OTPADOM
Općina Novo Virje očitovala se izjavom o suglasnosti da se projekt sanacije odlagališta
komunalnog otpada Crnec na području Općine Novo Virje pripremi i prijavi na sufinanciranje
iz sredstava EU fondova.
Sporazumom o ulaganju Fonda u pripremne radove za Centar za gospodarenje otpadom
sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“, pretovarne stanice i sanacije odlagališta otpada na
četiri županije, od 4. rujna 2012. godine sklopljenim između Fonda i četiri županije
(Koprivničko-križevačke, Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske), odlagalište
„Crnec“ Novo Virje stavljeno je na indikativnu listu osiguranja financijskih sredstava Fonda u
100% iznosu sanacije i zatvaranja odlagališta, do uspostave novog RCGO – Piškornica,
Budući da se Općina Novo Virje očitovala na taj način u 2015. godini vezano za sanaciju
odlagališta „Crnec“ nisu poduzimane daljnje radnje.
Za provedbu mjera gospodarenja otpadom u 2015. godini iz Proračuna Općine Novo Virje
nisu utrošena financijska sredstva.
XIII. ZAKLJUČAK
Ocjena vlastitih napora Općine Novo Virje oko uspostave sustava odvojenog sakupljanja
posebnih kategorija otpada procjenjuje se ocjenom dobar.
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