
Na temelju članka 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (''Narodne 

novine'' broj 94/13) i članka 45. Statuta Općine Novo Virje (''Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije'' broj 6/13), općinski načelnik Općine Novo Virje 10. 

ožujka 2014. podnosi 

IZVJEŠĆE  
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Novo Virje za 

razdoblje od 2010. do 2018. godine 
 za 2013. godinu 

 

I. 
 

Plan gospodarenja otpadom na području Općine Novo Virje za razdoblje od 

2010. do 2018. godine (u daljnjem tekstu: Plan) izradio je Upravni odjel za prostorno 

ureñenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za 

zaštitu okoliša, a donijelo ga je Općinsko vijeće Općine Novo Virje na 9. sjednici 

održanoj 13. rujna 2010. godine. Plan je objavljen u ''Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije'', broj 12/10. 

Gospodarenje otpadom regulirano je odredbama Odluke o komunalnom redu na 

području Općine Novo Virje (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'', 

broj 5/03). 

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. Transport se vrši kamionom 

specializiranim za prijevoz otpada. Otpad se odvozi jednom tjedno (četvrtkom), a 

skuplja se u kontejnerima, kantama i vrećama. Odvozom otpada pokrivena je cijela 

Općina, odnosno oko 460 domaćinstava. Odaziv stanovnika predaje otpada je oko 

90%. Cijena skupljanja i odvoza komunalnog otpada odreñena je po domaćinstvu i po 

broju članova domaćinstva. 

Otpad se odlaže na odlagalište otpada ''Crnec'' u Novom Virju, a najbliže kuće 

udaljene su oko 400 metara. Do odlagališta vodi makadamski put.  Koncesionar je 

2013. godine na području Općine sakupio oko 220 tona komunalnog otpada.  

Selekcija otpada je tek u začecima. Općina ima sklopljen Ugovor o zbrinjavanju 

otpadne staklene ambalaže sa Komunalijama d.o.o. Đurñevac. Komunalije d.o.o. 

provode skupljanje i zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže na području Općine. 

Kontejneri su postavljeni na dvije lokacije u Novom Virju. Odlagalište otpada redovito 

obilazi i kontrolira komunalni redar. 

Trenutno su na području Općine sanirana sva divlja odlagališta te nema pojave 

novih. Tijekom 2013. godine ''Sanitacija'' d.o.o. Koprivnica temeljem sklopljenog 

ugovora provodila je deratizaciju na području Općine, kojom su bili obuhvaćeni svi 

objekti, groblje i lokacija odlagališta komunalnoga otpada. 

 

Aktivnosti vezane za sanaciju odlagališta u 2013. godini su sljedeće: 

Općina Novo Virje očitovala se Izjavom o suglasnosti (studeni 2012.) da se 

projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada Crnec na području Općine Novo Virje 

pripremi i prijavi na sufinanciranje iz sredstava EU fondova.  



Budući da se Općina Novo Virje očitovala na taj način u 2013. godini vezano za 

sanaciju odlagališta ''Crnec'' nisu poduzimane daljnje radnje. 

U 2013. godini izvršen je nadzor odlagališta komunalnog otpada ''Crnec'' od 

strane inspekorice zaštite okoliša. 

Aktualno stanje gospodarenja otpadom na području Općine predstavlja problem 

koji je potrebno rješiti. Problem je što se komunalni otpad ne odvaja kod prikupljanja, 

nizak je stupanj recikliranja otpada i njegove obrade, te postoji konstantan problem 

nekontroliranog dovoza otpada na odlagalište otpada ''Crnec''. Cilj gospodarenja 

otpadom je zbrinjavanje otpada na propisan način, sanacija i zatvaranje odlagališta 

otpada, te odvajanje otpada i recikliranje u skladu s načelima zaštite okoliša. 

Radi poboljšanja sustava gospodarenja otpadom na području Općine potrebno je 

poduzeti sljedeće mjere: 

1. postaviti odgovarajuće spremnike/posude/kontejnere - ''zelene otoke'' za 

odvojeno skupljanje osnovnih skupina otpada (plastika-PET, papir i metal), 

2. uvesti odvojeno skupljanje otpada u domaćinstva - podijeliti posebne vreće za 

svaku vrstu otpada, 

3. izgraditi mini reciklažno dvorište i opremiti kontejnerima i spremnicima za 

odlaganje korisnih otpadnih tvari, aluminijske ambalaže i metalnog otpada, te osigurati 

prostor za odlaganje glomaznog otpada, 

4. provoditi intenzivnu edukaciju stanovništva vezano uz odvojeno skupljanje 

otpada s ciljem podizanja ekološke svijesti grañanstva, 

5. pokrenuti akcije sprečavanja pojave novih divljih odlagališta, 

6. krajnji cilj je smanjiti u što večoj mjeri količinu komunalnog otpada, te u 

potpunosti sanirati i zatvoriti odlagalište komunalnog otpada na području Općine Novo 

Virje. 

 

II. 
 

Općinski načelnik Izvješće podnosi Općinskom vijeću Općine Novo Virje na 

usvajanje. 

 
III. 

 

Ovo Izvješće objavit će se u ''Službenom glasniku Koprivničko-križevačke 

županije''. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
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KLASA: 351-02/14-01/01 
URBROJ: 2137/22-14-1 
Novo  Virje, 10. ožujka 2014. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Branko Mesarov, dr. vet. med. 

                                                                                            



 

 

 

 

 
 


