
Na temelju članka 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 

broj 94/13) i članka 45. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije“ broj 9/09. i 4/13), općinski načelnik Općine Gornja Rijeka podnosi 

 

IZVJEŠĆE 
o  izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Rijeka 

 za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2013. godinu 
 

I. 
 

 Izvješćem o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Rijeka za razdoblje 

od 2011. do 2019. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaćena je provedba utvrñenih 

obveza i učinkovitost poduzetih mjera u 2013. godini vezanih uz Plan gospodarenja otpadom 

Općine Gornja Rijeka od 2011. do 2019. godine (u daljnjem tekstu: Plan). 

 

II. 
 

 Plan je donesen 21. veljače 2011. godine i objavljen u „Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/11, a izrañen je u suradnji s Upravnim odjelom za 

prostorno ureñenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjekom za 

zaštitu okoliša i prirode. 

 

III. 
 

 Tijekom 2013. godine Plan je proveden kako slijedi: 

- cijelo područje Općine Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Općine) pokriveno je 

organiziranim odvozom otpada kojeg skuplja i odvozi trgovačko društvo  Komunalno 

poduzeće d.o.o. Križevci,  

- u 2013. godini sakupljeno je 208 tona miješanog komunalnog otpada,  

- cijena skupljanja i odvoza komunalnog otpada odreñuje se po domaćinstvu i po broju 

članova domaćinstva,  

- otpad se odlaže na odlagalište otpada „Ivančino brdo“ u Križevcima, kojim upravlja 

trgovačko društvo Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci,  

- glomazni otpad odvozi trgovačko društvo Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci 

jedanput godišnje, a sakuplja se na javnim površinama u svim naseljima na području 

Općine,   

- u 2013. godini odvezeno je 80 tona glomaznog otpada, 

- zeleni otoci na kojima se skuplja otpad koji se može reciklirati (staklo, papir i PET 

ambalaža) postavljeni su na pet lokacija: u mjestima Dropkovec, Gornja Rijeka, 

Kostanjevec Riječki, Pofuki i Kolarec, 

- azbest se odlaže na ureñenoj kazeti odlagališta otpada trgovačkog društva 

Komunalnog poduzeća d.o.o., Križevci. 

 

IV. 
 

 Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka na usvajanje. 

 

 

 

 

 

 



V. 
 

 Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 
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