
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne  
novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19. i 98/19) i Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za 
razdoblje od 2017. do 2022. godine („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3A/18), Općinski 
načelnik Općina Pitomača, dana  24. veljače 2021. godine, podnosi  

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

OPĆINE PITOMAČA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE, 
ZA 2020. GODINU 

 
1. UVOD 

 
Gospodarenje otpadom zakonska je obveza jedinica lokalne samouprave koje su odgovorne 

za gospodarenje komunalnim otpadom. Prema definiciji određenoj Planom gospodarenja otpadom 
u Republici Hrvatskoj komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad iz proizvodne i/ili uslužne 
djelatnosti, ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva. Gospodarenje otpadom 2020. 
godine regulirano je sljedećim zakonskim propisima: Zakon o održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19. i 98/19), Pravilnikom o gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“, broj 117/17), Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 
2017. - 2022. godine („Narodne novine“, broj 3/17), Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“, 
broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18. i 118/18), Planom gospodarenja otpadom za Virovitičko-
podravsku županiju („Službeni glasnik“ Virovitičko-podravske županije, broj 4/11) i Planom 
gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 3A/18). 
 
 Obveza jedinica lokalne samouprave po navedenoj zakonskoj regulativi je i donošenje plana 
gospodarenja otpadom koji treba biti usklađen sa županijskim planom gospodarenja otpadom. Plan 
gospodarenja otpadom mora sadržavati osim općih podataka o lokalne samouprave i prikaz 
postojećeg stanja gospodarenja otpadom za područje jedinice lokalne samouprave, mjere odvojenog 
skupljanja otpada, mjere za upravljanje i nadzor odlagališta, aktivnosti na sanaciji nelegalnih 
odlagališta i ostalog onečišćenog okoliša, izvore i potrebe sredstva za provedbu. Općinsko vijeće 
Općine Pitomača na 7. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine donijelo je Plan gospodarenja 
otpadom općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine, izrađen od strane „Eco Consulting“ 
j.d.o.o. Zabok, a na temelju važeće zakonske regulative, koji je zamijenio do tada važeći Plan 
gospodarenja otpadom za općinu Pitomača izrađen 2014. godine.  
           Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom 
kojim se uređuje zaštita okoliša, a osobito na temelju načela onećišćvać plaća, načela blizine, načela 
samodostatnosti i načela slijedivosti.  
             Temeljem navedenog, obveza jedinice lokalne samouprave na svom području je osigurati: 

- javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada,   

- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada, 

- sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan važećem zakonu te uklanjanje tako 
odbačenog otpada, 

- provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, 
- donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave u razdoblju 

od 6 godina, 
- provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području, 



- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 
 
 
2. STANJE GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2020. 
GODINI 
 
 Općina Pitomača nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Virovitičko-podravske županije, na 
prostoru Bilogore Podravine. Sa sjeverne strane graniči sa Republikom Mađarskom, s istočne strane 
s općinom Špišić Bukovica, s južne strane s Bjelovarsko bilogorskom županijom (općina Veliki 
Grđevac), a sa zapadne strane s Koprivničko-križevačkom županijom (općine Kloštar Podravski i 
Sesvete Podravske). Općina Pitomača jedna je od većih općina u Virovitičko-podravskoj županiji, s 
površinom od 158,14 km2, što predstavlja 7,82% površine županije. Broj stanovnika, prema popisu 
iz 2011. godine je 10.059, što čini udio od 11,86% u ukupnom stanovništvu Virovitičko-podravske 
županije, a gustoća naseljenosti je 63,61 st/km2. Ukupan broj kućanstava na području općine je 
3.378, a u općini ima dvanaest naselja: Pitomača, Dinjevac, Grabrovnica, Kladare, Križnica, Mala 
Črešnjevica, Otrovanec, Sedlarica, Stari Gradac, Starogradački Marof, Turnašica i Velika Črešnjevica. 
 
 Općinsko vijeće, svojom Odlukom o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 1/18) dodijelilo je općinskom komunalnom poduzeću Komunalno 
Pitomača d.o.o. Pitomača. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada više sa tri specijalizirana 
komunalna vozila (kamion smečar) iz svih dvanaest naselja na području općine, s time da se u svim 
naseljima odvoz otpada vrši na kućnom pragu (kante zapremine 120 litara i kontejneri zapremnine 
1,1 m3) prema tjednom raspolaganju, dok je u prekodravskom naselju Križnica, do kojeg se može 
isključivo skelskim prijevozom, postavljeni su zajednički kontejneri zapremine 1,1 m3 (3 komada) 
koji se prazne jednom tjedno. Sakupljanjem i odvozom u 2020. godini bilo je obuhvaćeno 2.998 
kućanstava, sa ukupno 7.832 osoba te 170 pravnih subjekata sa ukupno 411 zaposlenih. 
 
 Žiteljima općine omogućeno je odvojeno sakupljanje papira i plastične ambalaže na kućnom 
pragu, budući Komunalno Pitomača d.o.o. ima sklopljen ugovor o mjesečnom odvozu ovog otpada 
sa Flora-Vtc d.o.o. Virovitica. Na ovaj je način u 2020. godini sakupljeno 171,00 tona papira i 61,05 
tone plastike. Osim ovog načina papir, plastika i staklena ambalaža mogu se odložiti i putem zelenih 
otoka koji su formirani u svim naseljima osim Križnice. Pražnjenje kontejnera na zelenim otocima 
vrši se prema potrebi od strane DS Smith Unija-papir d.o.o. Zagreb (papir) i Unija-nova d.o.o. Zagreb 
(staklo), što je rezultiralo prikupljanjem još 18,60 tona papira i 12,99 tona stakla. U Pitomači je 
postavljen i kontejner za sakupljanje odjeće i obuće, koji prema potrebi prazni obrt Globus vl. Marijan 
Ivanović iz Pitomače, a putem njega sakupljeno je 3,0 tona odjeće i obuće, dok je tvrtka Flora – VTC 
d.o.o. Virovitica, tijekom 2020. godine, na području općine Pitomača sakupila 55,72 tona glomaznog 
otpada. 
 
 Miješani komunalni otpad sakupljen na području općine Pitomača, Komunalno Pitomača 
d.o.o. odlagalo je na odlagalište komunalnog otpada „Klisa“ do 08. rujna 2017. godine, kada je 
zatvoreno Rješenjem uprave za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, 
Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Područna jedinica Osijek  (KLASA: UP/I 351-02/17-
27/160, URBROJ: 517-08-1-2-DS-17-1). Isto se nalazi na udaljenosti od 3 kilometra od Pitomače, 
izvan granica vodno zaštitnog pojasa, površine 20.000 m2 i kapaciteta 40.000 tona miješanog 
komunalnog otpada. Do istog vodi makadamski put, na kome se na ulasku u odlagalište nalazi rampa 
kojom je zapriječen ulaz na odlagalište. Samo odlagalište je ograđeno žičanom ogradom visine 2,20 



metara i nalazi se pod video nadzorom. Nakon zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Klisa“, 
sakupljeni komunalni otpad odvozi se na Gradsko odlagalište Virovitica, sukladno sklopljenom 
ugovoru sa Flora-VTC d.o.o. Virovitica (KLASA: 363-02/17-01/10, URBROJ: 2189/16-17-1 od 29. 
rujna 2017. godine). Na odlagalište u Virovitici tijekom 2020. godine odvezeno je 1.670,58 tona 
miješanog komunalnog otpada. 
 
             Budući je lokacija odlagališta „Klisa“ u Županijskom planu gospodarenja otpadom planirana 
za sanaciju i zatvaranje, Općina Pitomača u tom pravcu provodi svoje aktivnosti vezane uz isto. 
Izradila je Idejno rješenje sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Klisa“ (Eco 
consulting j.d.o.o. Zabok) te Elaborat zaštite okoliša Sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog 
otpada Klisa (IPZ Uniprojekt terra d.o.o. Zagreb), koji je uz zahtjev za provedbu postupka ocjene o 
potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Klisa“, dobio pozitivno 
mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike nakon provedene javne rasprave. 
 
 Općina Pitomača imala je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopljen 
Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa 
Sanacije odlagališta komunalnog otpada „Klisa“ te pripadajuće dodatke Ugovora. Budući su rokovi 
definirani zadnjim dodatkom Ugovora istekli s Fondom je dogovoreno da se navedeni projekt prebaci 
u Sektor za fondove EU te su s istima nastavljene aktivnosti vezane uz program sanacije navedenog 
odlagališta.  
 
            Općina Pitomača je uz financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provela 
dodatne istražne radove potrebne za izradu projektne dokumentacije i izradila projektnu 
dokumentaciju za sanaciju i konačno zatvaranje navedenog odlagališta (Pan Geo Projekt d.o.o. 
Zagreb) te prema istome ishodila i pravomoćnu građevinsku dozvolu. Do isteka roka za ispunjenje 
svih preuzetih ugovornih obveza (31. prosinca 2020. godine), Općina Pitomača nije uspjela provesti 
postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova sanacije i konačnog 
zatvaranja odlagališta otpada „Klisa“ te je od Fonda zatraženo produženje roka za provedbu 
preostale ugovorene aktivnosti. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pozitivno je 
odgovorio na predmetni zahtjev, prolongirajući rok završetka ugovornih obveza do kraja lipnja 2021. 
godine (Dodatak III. Ugovora). 
 
          Općina Pitomača tijekom srpnja 2020. godine nominirala je projektni prijedlog Sanacija i 
konačno zatvaranje odlagališta otpada „Klisa“ na otvoreni Poziv za sanaciju zatvorenih odlagališta 
neopasnog otpada (KK.06.3.1.13), a isti je odobren Odlukom Fonda, o čemu je sklopljen i Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 
2014. - 2020. godine. Vrijednost cijele investicije procijenjena je na 29,118 milijuna kuna, od čega 
dodijeljena bespovratna sredstva iznose 24,335 milijuna kuna, a razliku do potrebnog iznosa 
osigurati će Općina Pitomača. U pokriće općinskog dijela investicije uključio se i Fond svojim 
sufinanciranjem u iznosu od 2,862 milijuna kuna. Razdoblje provedbe projekta ističe u ožujku 2023. 
godine.     
 
           Izrađenim Planom gospodarenja otpadom kao dio projekta sanacije određena je nova 
lokacija za reciklažno dvorište  u Poduzetničkoj zoni „Rakitka“ u Kladarma, na zemljištu u općinskom 
vlasništvu, što je uz postojanje odgovarajuće oznake u prostorno planskoj dokumentaciji bio uvjet 
za (su)financiranje Fonda pri izradi potrebne dokumentacije. Na tragu toga proveli smo i izmjene 
Prostornog plana općina Pitomača, a sa Fondom na temelju provedenog javnog natječaja, sklopili 
Ugovor o (su)financiranju izrade dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta. Projektnu 



dokumentaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta izradilo je Eco consulting j.d.o.o. Zabok i na temelju 
iste ishodili smo građevinsku dozvolu za izgradnju. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta odobren je 
za sufinanciranje od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (sufinanciranje učešća 
Općine Pitomača). Sa aktivnostima izgradnje reciklažnog dvorišta započeto je pred kraj 2018. godine 
(Bistra d.o.o. Đurđevac), a isto je završeno dobivanjem uporabne dozvole 21. lipnja 2019. godine.  
 
          Reciklažno dvorište s radom je započelo 01. prosinca 2019. godine, čime je žiteljima općine 
Pitomača omogućeno da u isti besplatno odlažu otpad po ključnim brojevima 15 01 10, 15 01 14, 16 
05 04, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 26, 20 01 27, 
20 01 29, 20 01 31, 20 01 33, 20 01 35, 20 01 37, 15 01 01, 20 01 01, 15 01 04, 20 01 40, 15 01 
07, 20 01 02, 15 01 02, 20 01 39, 20 01 10, 20 01 11, 20 03 07, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 
01 32, 20 01 34, 20 01  3 6, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 04 11, 17 06 01, 17 06 03, 17 06 04, 
17 06 05,17 08 01, 17 08 02, 08 03 17, 08 03 18, 08  03 18, 16 01 03, 18 01 01.  
          U 2020. godini tvrtki Flora Virovitica predano je 3,52 tone otpada pod ključnim brojem 20 01 
35 (odbačena električna i elektronička oprema). 
 
 Bez obzira na sve do sada poduzete radnje, na području općine kontinuirano se pojavljuju 
manje ili veće divlje deponije koje Općina Pitomača i Komunalno Pitomača d.o.o. ustrajno saniraju. 
Općina Pitomača već nekoliko godina u travnju, povodom obilježavanja Dana planeta Zemlja, a u 
okviru nacionalne kampanje Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš, kao dijela globalnog projekta 
World Claenup, tradicionalno se uključuje u ovu akciju tijekom koje  volonteri provode dan u čišćenju 
divljih odlagališta na području svih općinskih naselja. Tijekom prošle godine, Općina Pitomača u više 
je navrata sa zaposlenima u javnim radovima i sa obveznicima rada za opće dobro (korisnici 
zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb) vršila akcije čišćenja divljih odlagališta na 
području općine. 
 
 Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti Općina Pitomača i Komunalno Pitomača d.o.o. 
provode kontinuirano tijekom godine, koristeći svako moguće medijsko pojavljivanje za pružanje 
informacija o mogućnostima selektivnog odlaganja komunalnog otpada, postojanju i lokacijama 
zelenih otoka te reciklažnog dvorišta općine Pitomača. Općini  
Pitomača za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 
odobren je 2019. godine projekt „Zeleno srce Podravine“ kroz koji je informiranjem i izobrazbom 
obuhvaćeno 94% stanovništva općine Pitomača provedbom jedanaest projektnih aktivnosti (dostava 
letaka i prigodnih brošura na kućnu adresu, podjela putem info pulteva, kao i putem općinske 
Turističke zajednice na engleskom jeziku za strane posjetitelje, plakatiranje plakatima dimenzija B2, 
City light i Jumbo plakata na temu održivog gospodarenja otpadom na području općine Pitomača, 
održavanje radionice za djecu polaznike osnovne škole i vrtića na temu održivog gospodarenja 
otpadom, izrada bojanke i slikovnice za djecu, obilježavanje datuma važnih za zaštitu okoliša - 
Svjetski dan zaštite okoliša, Dan planeta zemlje, Dan protiv plastičnih vrećica, održavanje školskih 
natjecanja u izradi kreativnih stvari od otpada, izrada internetske stranice i dječje igrice s tematikom 
projekta, objava radijskih edukativnih spotova i dvojezičnih naljepnica za kontejnere i kante na temu 
kako razvrstavati otpad po spremnicima). Dio preostalih letaka i prigodnih brošura dijeljen je 
lokalnom stanovništvu i tijekom 2020. godine. 
 



3. POPIS PROJEKATA I AKTIVNOSTI  VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI     PLANA, 
IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA 
OTPADOM 

Tablica br.1. Popis projekata i financijska sredstva utrošena tijekom 2020. godine 

RB Naziv provedenog 

projekta: 

Nositelj 

projekta: 

Vrijednost 

projekta u 

kunama: 

Utrošena 

financijska 

sredstva: 

Izvor 

financijskih 

sredstava: 

Projekt 

završen / u 

tijeku:  

1.  Izrada projektne 

dokumentacije za 

sanaciju i konačno 

zatvaranje 

odlagališta „Klisa“  

Općina 

Pitomača 

386.250,00 210.000,00 FZOEU  

 

u tijeku 

2. Sanacija i konačno 

zatvaranje 

odlagališta otpada 

„Klisa“  

Općina 

Pitomača 

29.118.007,38 0,00 Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog 

razvoja, FZOEU, 

Općina Pitomača 

u tijeku 

Izrada: Općina Pitomača, 24. veljače 2021. 
 
4. ZAKLJUČAK 
 
 Problematika zbrinjavanja otpada na području općine Pitomača svake godine sve više dobiva 
na važnosti, kao i na razini cijele države. Radnje poduzete tijekom 2020. godine i nekoliko ranijih 
godina dovele su do značajnijeg smanjenja količine otpada koji se odlaže, a  stvoreni su i kvalitetniji 
uvjeti za selektivnije odlaganje komunalnog otpada na području općine. Promjene u zakonodavnom 
okviru donose kontinuirane promjene u problematici zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, ali 
značajni pomaci u rješavanju problematike zbrinjavanja otpada na području općine biti će omogućeni 
uspostavom cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na nivou županije i države. 
 
 
KLASA: 351-01/21-01/05 
URBROJ: 2189/16-21-1 
Pitomača, 24. veljače 2021. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
 
 

                 OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                               Željko Grgačić 
 
 
 
 
 
 
 



-P R I J E D L O G - 
     

Na temelju Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. 
godine („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3A/18) i članka 29. Statuta Općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21), Općinsko vijeće na 31. sjednici, održanoj ________ 
2021. godine, donijelo je 
 

 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 
 1. Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje 
od 2017. do 2022. godine, za 2020. godinu. 
 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
  

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

 
 
 
KLASA: 351-01/21-01/05 
URBROJ: 2189/16-21-2 
Pitomača, _________2021. 
 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
                            PREDSJEDNIK: 
                Rikard Bakan, mag.oec. 

 
 
 

 


