
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA DONJI KUKURUZARI  

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članak a 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „ Narodne novine „ br. 

94/13 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 15/13 i 51/14 ) Općinsko 

vijeće Općine Donji Kukuruzari na XV sjednici održanoj 04. ožujka  2016. godine donijelo je  

 

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  

Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu 

 

 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće, Općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari, o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu KLASA : 351-02/16-01/01; 

URBROJ : 2176/07-03/1-16-1 od 23. veljače 2016. godine. 

 

 

Članak 2. 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu 

sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „ Službenom vjesniku „ Općine 

Donji Kukuruzari. 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DONJI KUKURUZARI  

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA    : 351-02/16-01/01 

URBROJ : 2176/07-01-16-2 

Donji Kukuruzari, 04.03.2016. godine  

                                                                                                         Predsjednik vijeća 

                                                                                                            Adrijan Lovrić 

 



 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA DONJI KUKURUZARI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „ Narodne novine „ br. 

94/13 ) i članka 34. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 15/13 i 51/14 )     

Općinski načelnik Općine Donji Kukuruzari podnosi 

 

 

 

  

IZVJEŠĆE 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donji Kukuruzari, veljača  2016. godine 



UVOD 

 

Općina Donji Kukuruzari smjestila se na južnom dijelu Sisačko-moslavačke županije, u dolini rijeke 

Sunje udaljena 32 kilometra od županijskog središta Siska. 

 

Prostire se na 113 km2  što zauzima 2,52 % površine Sisačko-moslavačke županije. 

 

Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine Općina broji  1.634 stanovnika odnosno  620 

kućanstava  raspoređenih u 15 naselja : Babina Rijeka, Borojevići, Donja Velešnja, Donji Bjelovac, 

Donji Kukuruazari, Gornja Velešnja, Gornji Bjelovac, Gornji Kukuruzari, Knezovljani, Komogovina, 

Kostreši Bjelovački, Lovča, Mečenčani, Prevršac i Umetići.  Gustoća naseljenosti iznosi 14,55 

stanovnika /km2 što je znatno manje od prosjeka Sisačko-moslavačke županije od  

42 stanovnika/km2.     

 

Kroz prostor Općine prolazi državna cesta D-30 koja povezuje Zagreb s Hrvatskom Kostajnicom preko 

Sisak i Petrinje.  

 

Prostor Općine je ruralno područje u kojem se stanovništvo pretežno bavi poljoprivrednom 

proizvodnjom, stočarstvom, trgovinom i obrtom te seoskim i lovnim turizmom.  

 

35 % područja Općine prekriva šuma, a najrasprostranjenije su šume hrasta, bukve, graba i kestena.  

 

 

PROSTORNI PLAN  UREĐENJA OPĆINE DONJI KUKURUZARI 

 

Prostorni plan uređenja Općine Donji Kukuruzari donesen je 2003. godine, dok su izmjene i dopune 

istog donesene 2012. godine. 

Izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Donji Kukuruzari predviđena je 

izgradnja reciklažnog dvorišta na k.č.br. 763/2 k.o. Donja Velešnja, a u sklopu Poslovne zone 

 „ Veleška polja „.  

 

Prema Prostornom planu Općine Donji Kukuruzari izgradnja odlagališta otpada nije predviđena iz 

razloga što je područje Općine proglašeno vodozaštitim područjem zbog izvorišta „ Pašina vrela „ koja 

se nalaze u naselju Mečenčani. 

 

 

PLAN GOSPODAENJA OTPADOM OPĆINE DONJI KUKURUZARI 2015.-2021. GODINA 

 

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, tvrtka  „ IRI SISAK „ d.o.o. Braće Kavurića bb, 

Sisak izradilo je, za potrebe Općine Donji Kukuruzari,  Plan gospodarenja Općine Donji Kukuruzari 

2015.-2021. godina. 

 

Od strane Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije ishodovana  je 

prethodna suglasnost ( KLASA : 351-01/15-02/04; URBROJ : 2176/01-10-15-4 od 15. rujna 2015. 

godine ) za isti.      



Odluka o donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari donesena je  02. listopada 

2015. godine na XIII sjednici Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari te je objavljena u „ Službenom 

vjesniku“ br. 40/15, dok su izmjene i dopune iste donesene 10.pProsinca 2015. godine na  XIV sjednici 

Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari  te se objavljene u „ Službenom vjesniku“  br. 55/15. 

 

Plan gospodarenja otpadom  Općine Donji Kukuruzari 2015.-20121. godina sadrži podatke o 

postojećem stanju, mjere gospodarenja i prikupljanja otpada popis projekata važnih za provedbu 

Plana, odgovornost za provedbu planiranih aktivnosti , izvore i visinu financijskih sredstava za 

provedbu mjera gospodarenja otpadom  … .    

 

 

PREGLED POSTOJEĆEG STANJA 

 

Temeljem ugovora o koncesiji  KLASA : 363-02/14-01/05; URBROJ : 2176/07-03-1-14-19 od 

08.08.2014. godine djelatnost sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja  komunalnog otpada sa područja 

Općine Donji Kukuruzari obavlja tvrtka Komunalac Petrinja d.o.o., Gundulićeva 14, Petrinja. 

 

Komunalac Petrinja d.o.o. registriran je za obavljanje predmetne djelatnosti te posjeduje Suglasnost, 

Grada Petrinje,  za privremenim prihvatom miješanog komunalnog otpada namijenjenog trajnom 

deponiranju iz Općine Donji Kukuruzari na odlagalište „ Taborište „ u Taborištu.  

 

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari  o obvezatnom korištenju usluge  

održavanja čistoće na dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada ( „ Službeni 

vjesnik“ br. 40/04 ) komunalni otpad s područja Općine Donji Kukuruzari organizirano se odvozi iz 14 

naseljenih mjesta, dok se iz naselja Lovča ne odvozi iz razloga nepristupačnosti terena komunalnim 

vozilima te izuzetno malom broju žitelja. 

 

Organiziranim odvozom  obuhvaćene su slijedeće skupine : 

 

Tablica 1. 

R.B. NAZIV SKUPINE BROJ KORISNIKA 

   

1. Domaćinstva 637 

2 Pravni subjekti     8 

   

 UKUPNO  645 

 

Komunalni otpad iz domaćinstva prikuplja se u PVC spremnicima od 120l s poklopcem koji sprječava  

pristup životinjama i širenje neugodnih mirisa. Pored spremnika  zabranjeno je ostavljanje ostalog 

otpada i raznih vrećica koje omogućavaju razbacivanje otpada i nekontrolirano rasipanje. Spremnike  

s komunalnim otpadom korisnici iznose ispred ulaza objekta uz rub kolnika do 8 sati na dan odvoza. 

Za sada se otpad ne razvrstava. Odvoz komunalnog otpada obavlja se jednom tjedno po utvrđenom 

rasporedu namjenskim vozilom. Sakupljeni otpad s područja Općine Donji Kukuruzari odvozi se i 

odlaže na odlagalište komunalnog otpada „ Taborište „  o kojem skrbi Komunalac Petrinja d.o.o. u 

vlasništvu Grada Petrinje.      

 



Tablica 2. 

Tvrtka koja 
gospodari 

odlagalištem 

Naziv 
odlagališta 

Ključni broj 
otpada 

Naziv otpada Količina 
odloženog 

otpada u 2015 

Količina 
biorazgradive 
komponente 

      

Komunalac 
Petrinja d.o.o. 

Taborište 200301 miješani 
komunalni 

otpad 

187,2 t nema 

 

Kontejneri  zapremnine 1100 litara prazne se prema potrebi tj. na poziv vlasnika/ korisnika  

kontejnera.  

 

Glomazni otpad se odvozi jednom godišnje, a prema rasporedu odvoza koji određuje koncesionar.  

Akcija se najavljuje putem web stranice koncesionara, web stranice Općine Donji Kukuruzari te 

putem letaka i plakata. Odvoz se može naručiti i izvan termina ali se u tom slučaju plaća prijevoz 

sukladno redovnom cjeniku usluge  ili se može osobno odvesti na odlagalište „  Taborište „ ( do 1m3 ) 

 

Na području Općine Donji Kukuruzari postavljeno je pet zelenih otoka  sa spremnicima za 

prikupljanje papira, stakla plastike, lijekova i  baterija  i nalaze se u naseljima : 

 

1. Donja Velešnja         - pokraj stare škole 

2. Donji Kukuruzari      - pokraj ŠRC  

3. Knezovljani                - kod društvenog doma 

4. Mečenčani                - kod Osnovne škole Katarina Zrinska  

5. Komogovina              - kod stare škole   

  

Divljih odlagališta otpada nema jer su ista ranijih godina uklonjena i sanirana. 

 

Naplata odvoza komunalnog otpada vrši se sukladno Cjeniku usluga sakupljanja, odvoza i 

zbrinjavanja komunalnog otpada s područja Općine Donji Kukuruzari,  koncesionara Komunalac 

Petrinja d.o.o.  i to kako slijedi : 

 

Tablica 3. 

Rbr. Usluga sakupljanja, odvoza 
i zbrinjavanja komunalnog 

otpada 

Posuda Cijena 
 ( kn ) 

PDV  
(kn) 

Ukupno 
 (kn) 

FIZIČKE OSOBE 

1. prosječna kućanstva 120 L 48,50 12,13 60,63 

2. Samačka i staračka 
domaćinstva ( preko 65 

godina )  

120 l 48,50 12,13 60,63 

3. Vikendaši 120 l 33,70 8,43 42,13 

      

PRAVNE OSOBE 

 
 
4. 

 
 

Gospodarstvo i mala 
privreda 

120 l 48,50 12,13 60,63 

240 l 97,00 24,25 121,25 

Kontejner 1110 l 121,00 30,25 151,25 

Kontejner 5m3 550,00 137,50 687,50 

Kontejner 7m3 770,00 192,50 962,50 



Prostornim planom uređenja Općine Donji Kukuruzari na k.č.br. 763/2 k.o. Donja Velešnja predviđena 

je izgradnja reciklažnog  dvorišta. Budući da nisu riješeni imovinsko pravni odnosi između Republike 

Hrvatske ( u čijem je vlasništvu katastarska čestica ) i Općine Donji Kukuruzari , iz navedenog razloga, 

za sada nije moguće pristupiti izgradi projektne dokumentacije za reciklažno dvorište. Po stjecanju 

uvjeta pristupit će se izradi  projektne dokumentacije te izgradnji istog. 

 

 

PODUZETE RADNJE RADI UČINKOVITIJEG GOSPODARENJA OTPADOM I SMANJENJE NASTANKA 

OTPADA 

 

Početkom 2015. godine Općina Donji Kukuruzari je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša Republike 

Hrvatske  nabavila slijedeću komunalnu opremu za razvrstavanje otpada : 

  

Tablica 4. 

VRSTA POSUDA BIO RAZGRADIVI PAPIR PLASTIKA 

************************** ****************** ************** *************** 

V
R

ST
A

  
SP

R
EM

N
IK

A
 PVC  posuda 120 l 595 595 595 

PVC posuda  
240 l 

6 6 6 

Kontejner 
  1100 l 

21 21 21 

 

PVC spremnici od 120l biti će podijeljeni domaćinstva, dok će PVC spremnici od 240l biti podijeljeni 

pravnim subjektima. Kontejneri od 1100 l bit će postavljeni na lokalnim grobljima, ispred društvenih 

doma i škole. 

Komunalac Petrinja d.o.o. je od 14.12. 2015. godine počeo s podjelom spremnika od 120 l za potrebe 

domaćinstava, a podjela će se nastaviti i u 2016. godini.  

 

ZAKLJUČAK 

 

Donesen je Plan gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari  2015.-2021. ( „ Služben i vjesnik „ 

br. 40/15 i 55/15 ). 

 

U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša Republike Hrvatske nabavljeni su spremnici i kontejneri za 

odvojeno sakupljanje otpada, koji će biti stavljeni u funkciju do kraja lipnja 2016. godine.      

 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA DONJI KUKURUZARI  

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA    : 351-02/16-01/01  

URBROJ : 2176/07-03/1-16-1 

                                                                           Općinski načelnik 

                                                                          Stipo  Šapina           

 



 

 

 

 

 

 


