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Lasinja, 15. veljače 2016.
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine
br.94/13) i članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije broj 06/13 i Glasnik
Općine Lasinja broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Lasinja, podnosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Lasinja za 2015. godinu
I. Uvod
Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br.94/13),
Općinski načelnik Općine Lasinja podnosi Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za
2015. godinu, a poglavito o provedbi obvezu razvrstavanja i odvojenog skupljanja otpada.
Sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne
samouprave su u obvezi dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne)
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu te ga objaviti u svom
službenom glasilu.
Općine Lasinja ima Plan gospodarenja otpadom za period od 2008. - 2016. godine
II. Obuhvaćenost stanovništva, podaci o skupljaču i količina prikupljenog
otpada, način skupljanja i zbrinjavanja otpada
U Općini Lasinja je organizirano sakupljanje i odvoz otpada po principu „kućnog praga“ a
obuhvaćena su sva naselja u Općini Lasinja, osim naselja Sjeničak Lasinjski u kojem je određeno
jedno sabirno mjesto za sakupljanje otpada u centru naselja.
Općinsko vijeće Općine Lasinja, je sukladno novom Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom (Narodne novine br.94/13), dana 05. lipnja 2014. godine, donijelo Odluku o načinu
pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja
br.4/14).
Uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Lasinja,
počev od 01.01.2015.godine, obavlja tvrtka EKO - FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180c, sa kojom je
zaključen Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja
komunalnog otpada te odvojeno sakupljanje otpada sa područja Općine Lasinja na razdoblje od 10
godina.
U 2015. godini, miješani komunalni otpad prikupljao se od fizičkih i pravnih osoba u
spremnike od 120, 240 i 1100 litara, a odvoz istoga vršio se svaki drugi tjedan (četvrtkom) dok se
odvojeno skupljeni papir i plastika odvozio jednom kvartalno s „kućnog praga“.

Prema podacima o korisnicima komunalne usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja
komunalnog otpada sa područja Općine Lasinja, koji su evidentirani u tvrtki EKO-FLOR PLUS d.o.o.
te isti usklađeni s podacima Općine Lasinja, u prethodnoj 2015. godini, bilo je evidentirano ukupno
405 korisnika, od toga 394 fizičkih te 11 pravnih osoba.
Prema podacima tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o., sa područja Općine Lasinja je tijekom 2015.
godine prikupljena slijedeća količina otpada:
miješani komunalni otpad – 203,08 t,
Miješani komunalni otpad zbrinut je na deponiji „Johovača“ kojim upravlja Komunalac
d.o.o iz Garešnice, na deponij „Piškornica“ putem Piškornice - sanacijskog odlagališta d.o.o. i u
tvrtki C.I.O.S. MBO d.o.o. u Varaždinu, a dio je zbrinula tvrtka Babić d.o.o..
krupni (glomazni otpad) --- 5,38 t.
Krupni (glomazni) otpad zbrinut je na deponiji „Johovača“.
staklo ---------- 0,347 t
papir i karton - 2,495 t
plastika -------- 3,045 t
Odvojeni otpad (karton, papir, staklo i plastika) zbrinula je tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o..
Općina Lasinja je ostvarila prihod od koncesije za sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada u
2015. godini u iznosu od 5.441,45 kn.
III. Mjere odvojenog skupljanja otpada
Općina Lasinja je u 2015. godini provodila mjere odvojenog sakupljanja otpada (stakla,
papira, kartona i plastike). Odvojeno sakupljanje otpada vršilo se putem zelenih otoka te na
kućnom pragu. Na području Općine Lasinja uređeno je 16 zelenih otoka na kojima je postavljeno
ukupno 32 spremnika i to za papir, plastiku, staklo, metal i tekstil.
Spremnici za odvojeno sakupljanje otpada su volumena od 1,1 m3, 2,0 m3 i 2,2 m3, a isti su
postavljeni na slijedećim lokacijama:
Lasinja (na dvije lokacije sa 4 spremnika i tri lokacije sa 1 spremnikom)
Desno Sredičko (na jednoj lokaciji sa 3 spremnika i jedna lokacija sa 1 spremnikom)
Desni Štefanki (na jednoj lokaciji sa 3 spremnika i dvije lokacije sa 1 spremnikom)
Banski Kovačevac (na jednoj lokaciji sa 3 spremnika),
Prkos Lasinjski (na jednoj lokaciji sa 3 spremnika),
Sjeničak Lasinjski (na jednoj lokaciji sa 3 spremnika)
Crna Draga (na dvije lokacije sa 1 spremnikom)
Novo Selo Lasinjsko (na jednoj lokaciji sa 1 spremnikom)
IV. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
Programom izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja
za 2015. godinu, bilo je planirano uređenje reciklažnog dvorišta u Lasinji sukladno projektu i
lokacijskoj dozvoli.
Program nije realiziran s obzirom da još uvijek nije potpisan ugovor o darovanju nekretnina
sa Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, iako je dana 14. prosinca 2015.godine,
donesena Odluka o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Lasinja, Općini
Lasinja za navedenu namjenu.
U reciklažnom dvorištu je prema projektnoj dokumentaciji predviđeno postavljanje 18
spremnika za odvojeno sakupljanje otpada (plastika, papir, staklo, tekstil, obuća, metal, gume,
baterije i akumulatori).

V. Lokacije, količine i troškovi uklanjanja odbačenog otpada
U 2015.godini nisu evidentirana nova nelegalna, odnosno divlja odlagališta otpada na
području Općine Lasinja, ali je uočeno pojačano bacanje komunalnog i drugog otpada uz javne
ceste te na druge javne i privatne površine. Na području Općine Lasinja je u 2015. godini utvrđena
jedna lokacija sa 8 bačvi odbačenog otpada (otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili
druge opasne tvari) u ukupnoj količini od 2300 kg. Uslugu zbrinjavanja otpada te izradu fizikalnokemijske analize izvršila je tvrtka C.I.A.K.d.o.o. iz Donjeg Stupnika, Stupničke Šipkovine 1.
Ukupni troškovi uklanjanja odbačenog opasnog otpada iznosili su 16.350,00 kn sa PDV-om.
VI. Financijska sredstva za provedbu mjera gospodarenja otpadom
Općina Lasinja za provedbu mjera gospodarenja otpadom, u 2015. godini, ukupno je utrošila
51.850,00 kn, od toga:
izrada glavnog projekta s troškovnikom radova za reciklažno dvorište = 29.250,00 kn,
izrada parcelacijskog elaborata prema lokacijskoj dozvoli za izgradnju reciklažnog
dvorišta za k.č.br. 938/3, *29 i 937 k.o. Lasinja = 6.250,00 kn,
zbrinjavanje opasnog otpada = 16.350,00 kn.
VII. Zaključak
Općina Lasinja je u svrhu provedbe aktivnosti gospodarenja otpadom u 2015.godini,
poduzela niz mjera u cilju poboljšanja kvalitete sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada.
U narednom periodu posebna će se pozornost posvetiti uspostavi reciklažnog dvorišta kako
bi se u potpunosti postupilo prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
Pristupit će se i edukaciji stanovništva vezano uz zbrinjavanje opasnog otpada koji nastaje u
domaćinstvima (informatička oprema, baterije, žarulje, boje za premazivanje i sl.) te nove
mogućnosti odvojenom sakupljanju otpada (plastike, papira, tekstila, metala i dr.) kao sirovina za
danju reciklažu i ponovnu uporabu.
Općina Lasinja ima relativno čist i sačuvan prirodni okoliš (vodu, zrak, tlo), u Općini nema
značajnije industrije, a značajan se porast ne očekuje ni u dogledno vrijeme uz pretpostavku da će
gospodarenje otpadom i druge mjere za zaštitu i očuvanje okoliša (biološke i krajobrazne
raznolikosti) imati sve više standarde i kriterije te se ne očekuje veći negativni utjecaj na okoliš i
njegovo onečišćenje.
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