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AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
29.
Na temelju članka 35. točka 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,

150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 28. točka 18.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10,
2/11 i 3/13), sukladno članku 5. Poslovnika Županijske

Stranica 338

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09,
5/10, 2/11 i 3/13), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na konstituirajućoj sjednici održanoj
26. lipnja 2017. godine, donijela je
ODLUKU
o izboru predsjednika i članova Mandatnog
povjerenstva
I.
U Mandatno povjerenstvo Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije biraju se:
-

za predsjednika:

svibnja 2017. godine, pojedine kandidacijske liste
dobile su sljedeći broj mjesta u Županijskoj skupštini
Sisačko-moslavačke županije:
1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Hrvatska stranka prava Dr. Ante
Starčević - HSP AS
Hrvatska socijalo-liberalna stranka - HSLS
Hrvatska konzervativna stranka - HKS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU
Demokratska stranka umirovljenika - DSU
Stranka Bošnjaka Hrvatske - SBH
dobila je 19 mjesta, te su s te liste izabrani:
1. Ivo Žinić

1. Mario Posavac
-

Broj 13/2017.

2. Ivanka Roksandić
3. Mijo Šepak

za članove:

4. Tomislav Dujmenović

2. Željko Pačarek

5. Željko Pačarek

3. Tihomir Posavec.

6. Slavko Tepavac
II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

7. Dubravko Obadić
8. Slavko Muža
9. Emil Franjević
10. Ivica Pernar
11. Alija Avdić

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/17-01/17
URBROJ: 2176/01-01-17-2
Sisak, 26. lipnja 2017.
Po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske
PREDSTOJNICA
Kata Lerotić, v.r.

12. Milivoj Tičarić
13. Mladen Korečić
14. Miljenko Žamarija
15. Đurđa Bobinac
16. Dario Hegel
17. Sanja Kozarić
18. Mario Posavac
19. Joco Marković
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

30.
Na temelju članka 6. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11
i 3/13), Mandatno povjerenstvo Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije podnosi
IZVJEŠĆE
o provedenim izborima za Županijsku skupštinu
Sisačko-moslavačke županije
I.
Županijsko izborno povjerenstvo Sisačko-moslavačke županije objavilo je konačne rezultate izbora
za vijećnice i vijećnike Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije i utvrdilo da je od ukupno 146.400
birača upisanih u popis birača glasovalo 67.816 birača,
odnosno 46,32%, od čega je bilo 64.369 odnosno
94,95% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo
3.427 odnosno 5,05%.
Nakon provedenih izbora za članove Županijske
skupštine Sisačko-moslavačke županije održanih 21.

Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati - HNS
Samostalna demokratska srpska stranka - SDSS
Stranka demokratske akcije Hrvatske - SDA
Hrvatske
Hrvatski laburisti - Stranka rada - Laburisti
Hrvatska seljačka stranka Braće Radić - HSS
Braće Radić
Stranka umirovljenika - SU
dobila je 9 mjesta, te su s te liste izabrani:
1. Zdenko Vahovec
2. Ivan Nekvapil
3. Karmela Gajdek
4. Zoran Vasić
5. Nikolina Pintar
6. Branko Jovičić
7. Šaban Kadrić
8. Igor Školneković
9. Adelina Ivković

Broj 13/2017.
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3. Most nezavisnih lista - MOST
			
dobila je 4 mjesta, te su s te liste izabrani:
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1. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati - HNS

1. Predrag Sekulić

Samostalna demokratska srpska stranka - SDSS

2. Milan Brigljević

Stranka demokratske akcije Hrvatske - SDA
Hrvatske

3. Petar Ćosić

Hrvatski laburisti - Stranka rada - Laburisti

4. Nikolina Borić
4. »Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti«
- Stranka rada i solidarnosti
Promijenimo Hrvatsku - PH
Hrvatska demokratska regionalna
stranka - HDRS
Blok umirovljenici zajedno - BUZ
dobila je 4 mjesta, te su s te liste izabrani:
1. Vladimir Čavrak

Hrvatska seljačka stranka Braće Radić - HSS
Braće Radić
Stranka umirovljenika - SU
te je s te liste izabrana Mirjana Oluić-Voloder.
III.
Sukladno članku 90. članka 4. Zakona o lokalnim
izborima mandat u Županijskoj skupštini Sisačkomoslavačke županije miruje po sili zakona županu
Sisačko-moslavačke županije Ivi Žiniću (HDZ).
Sukladno članku 81. Zakona o lokalnim izborima za
zamjenicu izabranom vijećniku određuje se Dubravka
Medved, članica HDZ-a.

2. Josip Takač
3. Dražen Juranović
4. Anđelko Hrupački

IV.
5. Hrvatska seljačka stranka - HSS
Hrvatska stranka prava - HSP
dobila je 3 mjesta, te su s te liste izabrani:
1. Željko Lenart
2. Ivica Pandža

Sukladno članku 79. Zakona o lokalnim izborima
mandat miruje:
1. Tomislavu Dujmenoviću, članu HSP AS, ravnatelju Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak,
2. Zoranu Vasiću, članu SDP-a, službeniku u
Sisačko-moslavačkoj županiji,
3. Željku Lenartu, članu HSS-a, direktoru Turističkog
ureda Turističke zajednice Sisačko-moslavačke
županije,

3. Mijo Latin
6. Narodna stranka - Reformisti - Reformisti
Zelena lista
Hrvatska stranka demokrata - HSD
Demokratsko socijalna stranka Hrvatske - DSSH
Akcija mladih - AM

jer obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću vijećnika
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije.
Sukladno članku 81. Zakona o lokalnim izborima
izabranim vijećnicima Županijske skupštine određuju
se zamjenici i to:
1. Davor Smuđ, član HSP AS-a - umjesto Tomislava
Dujmenovića

dobila je 2 mjesta, te su s te liste izabrani:
1. Darinko Dumbović

2. Đuro Rodić, član SDP-a - umjesto Zorana Vasića
3. Anita Sinjeri-Ibrišević, članica HSS-a - umjesto
Željka Lenarta.

2. Zlatko Medved.
II.
Županijsko izborno povjerenstvo Sisačko-moslavačke županije sukladno članku 107. stavak 1. u svezi
članka 103. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima
i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih
manjina utvrdilo je da na provedenim izborima u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije nije
osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine te se broj članova Županijske
skupštine Sisačko-moslavačke županije povećava za
jedno mjesto.
Sukladno članku 107. stavku 3, 4. i 5. navedenog
Zakona pravo na dodatnog vijećnika u Županijskoj
skupštini Sisačko-moslavačke županije ostvaruju:

V.
Sukladno članku 79. stavku 6. Zakona o lokalnim
izborima mandat miruje Slavku Muži, članu Hrvatske
konzervativne stranke - HKS-a jer je mandat vijećnika
u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije
stavio u mirovanje iz osobnih razloga.
Sukladno članku 81. Zakona o lokalnim izborima za
zamjenika izabranom vijećniku Županijske skupštine
određuje se Tihomir Posavec, član HKS-a.
VI.
Slijedom navedenog verificiraju se mandati sljedećim vijećnicama/vijećnicima:
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1. Dubravka Medved
2. Ivanka Roksandić
3. Mijo Šepak

Broj 13/2017.

KLASA: 021-01/17-01/07
URBROJ: 2176/01-01-17-10
Sisak, 26. lipnja 2017.

4. Davor Smuđ

Predsjednik Mandatnog povjerenstva
Mario Posavac, v.r.

5. Željko Pačarek
6. Slavko Tepavac
7. Dubravko Obadić

31.

8. Tihomir Posavec
9. Emil Franjević
10. Ivica Pernar
11. Alija Avdić
12. Milivoj Tičarić
13. Mladen Korečić
14. Miljenko Žamarija
15. Đurđa Bobinac
16. Dario Hegel
17. Sanja Kozarić

Na temelju članka 35. točka 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 28. točka 18.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10,
2/11 i 3/13), sukladno članku 5. Poslovnika Županijske
skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09,
5/10, 2/11 i 3/13), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na konstituirajućoj sjednici održanoj
26. lipnja 2017. godine, donijela je

18. Mario Posavac

ODLUKU

19. Joco Marković

o izboru predsjednika i članova Odbora za
izbor i imenovanja

20. Zdenko Vahovec
21. Ivan Nekvapil
22. Karmela Gajdek

I.

23. Đuro Rodić

U Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije biraju se:

24. Nikolina Pintar
25. Branko Jovičić

-

26. Šaban Kadrić

1. Mijo Šepak

za predsjednika:

27. Igor Školneković
28. Adelina Ivković

-

29. Mirjana Oluić-Voloder

2. Dubravka Medved

30. Predrag Sekulić

za članove:

3. Slavko Tepavac
4. Dubravko Obadić

31. Milan Brigljević

5. Dario Hegel.

32. Petar Ćosić
33. Nikolina Borić

II.

34. Vladimir Čavrak

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

35. Josip Takač
36. Dražen Juranović
37. Anđelko Hrupački

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

38. Darinko Dumbović
39. Zlatko Medved
40. Anita Sinjeri-Ibrišević
41. Ivica Pandža
42. Mijo Latin.

KLASA: 080-09/17-01/18
URBROJ: 2176/01-01-17-2
Sisak, 26. lipnja 2017.
Predsjedavajuća Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

VII.
Ovo Izvješće objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
32.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
MANDATNO POVJERENSTVO

Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
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150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 28. točka 17.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10,
2/11 i 3/13), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na konstituirajućoj sjednici održanoj 26. lipnja
2017. godine, donijela je
ODLUKU
o izboru predsjednice Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/17-01/20
URBROJ: 2176/01-01-17-2
Sisak, 26. lipnja 2017.

I.
IVANKA ROKSANDIĆ iz Siska, bira se za predsjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke
županije.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/17-01/19
URBROJ: 2176/01-01-17-2
Sisak, 26. lipnja 2017.
Predsjedavajuća Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

33.
Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 28. točka 17.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10,
2/11 i 3/13), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na konstituirajućoj sjednici održanoj 26. lipnja
2017. godine, donijela je
ODLUKU
o izboru potpredsjednika Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije
I.
DAVOR SMUĐ iz Siska, bira se za potpredsjednika
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije.
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Predsjednica Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

34.
Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 28. točka 17.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10,
2/11 i 3/13), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na konstituirajućoj sjednici održanoj 26. lipnja
2017. godine, donijela je
ODLUKU
o izboru potpredsjednika Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije
I.
EMIL FRANJEVIĆ iz Siska, bira se za potpredsjednika
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/17-01/21
URBROJ: 2176/01-01-17-2
Sisak, 26. lipnja 2017.
Predsjednica Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

AKTI ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
83.
Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03,
157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i

152/14) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), župan Sisačko-moslavačke
županije 11. svibnja 2017. godine, donio je
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ODLUKU
u vezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnine u Sisku
I.
Sisačko-moslavačka županija neće se koristiti
pravom prvokupa u predmetu ponude za kupnju nekretnine u Sisku, Rimska 15, upisane u z.k.ul. 4184 k.o.
Sisak Stari i to 1/14 dijela čestice broj 1143, zgrada
mješovite uporabe od 634 m 2, dvorišna zgrada od
13 m 2, dvorišna zgrada od 14 m 2, dvorišna zgrada
od 29 m 2, dvorišna zgrada od 49 m 2 i dvorište od
452 m 2 s kojim je povezan posebni dio: stan broj 2 dvosobni stan u prizemlju u hodniku ravno, od 2 sobe,
kuhinje, pomoćnih prostorija u površini od 40,45 m 2 i
drvarnice u podrumu br. 3 i izbe u hodniku od ulaza
lijevo, a ponudu je dostavila Tajana Miler iz Republike
Njemačke, 71088 Holzgerlingen, Bȍblinger strasse 68,
zastupana po opunomoćenici Mirjani Begić iz Petrinje,
Reljkovićeva 74.
Kupoprodajna cijena za predmetnu nekretninu
iznosi 20.000 eura.
II.
Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se
izvan snage Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa nekretnine u Sisku, KLASA: 944-03/15-01/02,
URBROJ: 2176/01-02-15-3 od 8. rujna 2015. godine.

zaprimljenom 28. 2. 2017. godine te dopisa Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
KLASA: 100-01/17-02/205, URBROJ: 519-04-01-21/2-17-2 OD 21. 4. 2017. godine, daje se suglasnost
za zapošljavane prema slijedećem:
1. čistačica (m/ž) - jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.
II.
Sredstva za plaću zaposleniku iz I. točke ove Odluke
osigurana su Financijskim planom Doma za psihički
bolesne odrasle osobe, sukladno važećem Ugovoru o
međusobnim odnosima s osnivačem ustanove, odnosno Sisačko-moslavačkom županijom, za financiranje
smještaja 96 korisnika te će teretiti sredstva redovnog
poslovanja ustanove.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 551-01/17-01/16
URBROJ: 2176/01-02-17-1
Sisak, 16. svibnja 2017.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 944-03/17-01/02
URBROJ: 2176/01-02-17-3
Sisak, 11. svibnja 2017.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

84.
Na temelju članka 44. stavka 1. točke 26. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i
3/13), župan Sisačko-moslavačke županije 16. svibnja
2017. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za zapošljavanje jednog
radnika na neodređeno vrijeme u Domu za
psihički bolesne odrasle osobe Petrinja
I.
Po Zahtjevu ravnateljice Doma za psihički bolesne
odrasle osobe Petrinja, URBROJ: 2176-129-99/17,
zaprimljenom 9. 2. 2017. godine i Dopune zahtjeva,
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Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

85.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), župan Sisačkomoslavačke županije 22. svibnja 2017. godine, donio je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan
Barbot« - Popovača
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan Barbot«, Popovača,
Jelengradska 1, donesenu na 15. sjednici, održanoj
dana 27. travnja 2017. godine, o zaključivanju izvansudske nagodbe vezano uz Ugovor o specijalizaciji
sa dr.med. Anamarijom Milun.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
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KLASA: 510-06/17-01/04
URBROJ: 2176/01-02-17-2
Sisak, 22. svibnja 2017.
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Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

Prihvaća se Izvješće o provedbi planova gospodarenja otpadom gradova i općina Sisačko-moslavačke
županije u 2016. godini.
II.

86.
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10, 2/11 i 3/13), župan Sisačko-moslavačke županije
29. svibnja 2017. godine, donio je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi planova
gospodarenja otpadom gradova i općina
Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini

Ovaj Zaključak i Izvješće iz točke I. objavit će se u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 351-01/17-02/01
URBROJ: 2176/01-02-17-21
Sisak, 29. svibnja 2017.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

IZVJEŠĆE
O PROVEDBI PLANOVA GOSPODARENJA OTPADOM GRADOVA I OPĆINA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI
Izvješće je na temelju dostupnih i dostavljenih podataka izradio Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, a sukladno članku 20. stavku 2. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13).
Sisak, travanj 2017.

UVOD
Plan gospodarenja otpadom je temeljni dokument za planiranje aktivnosti uspješnog gospodarenja otpadom za
područje pojedine jedinice lokalne samouprave. Temeljem obveza iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom
Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko odnosno općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost
upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.
23. srpnja 2013. godine stupanjem na snagu novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne
novine«, broj 94/13, u daljnjem tekstu: Zakon) nije propisana obveza izrade novih županijskih planova gospodarenja otpadom, dok je obveza izrade planova gospodarenja otpadom ostala za državnu i lokalnu razinu.
Planovi gospodarenja otpadom gradova i općina Sisačko-moslavačke županije većinom su izrađeni sukladno
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), a planovi izrađeni temeljem Zakona
o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) su sukladno članku 174. na snazi do isteka roka
na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Jedinica lokalne samouprave u obvezi su dostavljati godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne
(regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom
službenom glasilu, sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
U Tablici 1. prikazani su podaci o dostavljenim izvješćima o provedbi planova gospodarenja otpadom jedinica
lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu.
Tablica 1.
rbr
1.

grad/općina

PGO

Grad Sisak

DA
2010.

izvješće
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2016. godinu, KLASA:
351-01/15-01/06, URBROJ: 2176/0501/1-17-16 od 10. ožujka 2017.

odluka o prihvaćanju izvješća
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom
za 2016. godinu, KLASA: 351-01/1501/06, URBROJ: 2176/05-02-17-12
od 24. ožujka 2017.
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grad/općina

PGO

2.

Grad Kutina

DA
2008.

3.

Grad Petrinja

DA
2017.

4.

Grad Popovača

DA
2013.

5.

Grad Novska

DA
2014.

Grad Glina

DA
2010.

6.

7.

Grad Hrvatska
Kostajnica

DA
2008.

8.

Općina Lekenik

DA
2016.

9.

Općina Hrvatska
Dubica

DA
2015.

Općina Lipovljani

DA
2015.

10.

11.

12.

13.

14.

Općina Donji
Kukuruzari

Općina Sunja

Općina Velika
Ludina

Općina Gvozd

DA
2015.

DA
2015.

DA
2014.

DA
2016.

izvješće
Podaci o količini sakupljenog otpada i
provedenim aktivnostima vezanim uz
gospodarenje otpadom na području
Grada Kutine tijekom 2016. godine
(ožujak 2017.)
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odluka o prihvaćanju izvješća

Nije dostavljeno Izvješće
Očitovanje
KLASA: 351-01/17-01/02, URBROJ:
2176/16-04/1-17-2 od 27. ožujka 2017.
Nije dostavljeno Izvješće
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Grada Gline za 2016. godinu
objavljeno je u »Službenom vjesniku«,
broj 20/17
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Grada Hrvatske Kostajnice
za 2016. godinu, KLASA: 022-05/1001/20, URBROJ: 2176/02-01-17-22 od
6. veljače 2017. godine
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lekenik za
2016. godinu, KLASA: 363-02/17-03/02,
URBROJ: 2176/12-02-17-01 od 23.
veljače 2017. godine
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Hrvatska
Dubica tijekom 2016. godine, KLASA:
351-01/17-01/02, URBROJ: 2176/1001-17-03 od 27. siječnja 2017. godine

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu, KLASA:
351-01/16-01/01, URBROJ: 2176/1302-17-01 od 20. siječnja 2017. godine
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari
za 2016. godinu, KLASA: 351-02/1701/03, URBROJ: 2176/07-03/1-17-1 od
27. veljače 2016. godine, objavljeno
u »Službenom vjesniku«, broj 5/17
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Sunja za 2016. godinu
KLASA: 351-01/17-01/09, URBROJ:
2176/17-01-17-1 od 16. ožujka 2017.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za
2016. godinu KLASA: 351-01/17-01/02
URBROJ: 2176/19-01-17-3 od 31. 1.
2017.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Općine Gvozd za 2016. godinu
KLASA: 351-01/17-01/03 URBROJ:
2176/09-02-17-1 od 6. ožujka 2017.

Odluka o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Grada Hrvatske Kostajnice za 2016.
godinu, KLASA: 021-01/17-01/01, URBROJ: 2176/02-02-17-1 od 17. veljače
2017. godine, Odluka objavljena u
»Službenom vjesniku« broj 15/16
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lekenik za 2016. godinu, KLASA:
363-02/17-03/02, URBROJ: 2176/1201-17-03 od 7. ožujka 2017. godine
Zaključak Općinskog vijeća o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Hrvatska
Dubica tijekom 2016. godine, KLASA:
351-01/17-01/02, URBROJ: 2176/1002-17-05 od 9. veljače 2017. godine,
objavljeno u »Službenom vjesniku«,
broj 3/17
Odluka, KLASA: 351-01/17-01/01, URBROJ: 2176/13-01-17-01 od 8. ožujka
2017. godine
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Općine
Donji Kukuruzari za 2016. godinu,
objavljeno u »Službenom vjesniku«,
broj 5/17
Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Sunja za 2016. godinu,
KLASA: 351-01/17-01/09, URBROJ:
2176/17-03-17-3 od 29. ožujka 2017.
godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Gvozd za 2016. godinu KLASA:
351-01/17-01/03, URBROJ: 2176/0901-17-2 od 16. ožujka 2017.
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grad/općina

PGO

15.

Općina
Jasenovac

DA
2014.

16.

Općina Dvor

DA
2015.

17.

Općina Majur

DA
2016.

18.

Općina Topusko

DA
2014.

19.

Općina Martinska
Ves

DA
2016.

izvješće
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Jasenovac za 2016. godinu KLASA:
351-01/17-01/01, URBROJ: 2176/1103-17-02 od 14. ožujka 2017.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Dvor za 2016. godinu
KLASA: 363-01/17-01/03, URBROJ:
2176/08-01-17-01 od 21. ožujka 2017.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Općine Majur za 2016. godinu
KLASA: 351-02/16-01/01, URBROJ:
2176/14-03-17-02 od 14. ožujka 2017.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves
za 2016. godinu KLASA: 361-01/1701/02, URBROJ: 2176/15-17-1 od 7.
travnja 2017.

PROVEDBA PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM
GRAD SISAK
Plan gospodarenja otpadom donesen je 2008.
godine, a izrađen je za razdoblje 2008.-2016. godina.
Organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada
sa cijelog područja Grada Siska obavlja trgovačko
društvo Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
U 2016. godini kroz sanaciju divljih odlagališta
sakupljeno je i odloženo 146.330 kg otpada od čega
je u akciji Zelena čistka sakupljeno 19.430 kg otpada,
pri čemu je trošak sanacije divljih odlagališta iznosio
72.464,30 kn.
U 2016. godini u funkciju je stavljeno jedno mobilno reciklažno dvorište koje zaprima 11 različitih
vrsta otpada. U 2015. godini je izrađena projektna
dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta, a u
2016. godini su započeti pripremni radovi na lokaciji
Zvonimirove ulice u Sisku, dok se izgradnja i opremanje
reciklažnog dvorišta planira u 2017.
GRAD KUTINA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 2008.
godine za razdoblje 2008-2015. i objavljen u »Službenim novinama Grada Kutine«, broj 6/08. Obzirom da
državni plan nije donesen do siječnja 2017. godine,
Grad Kutina je pristupila izradi novog Plana za razdoblje 2017.-2022.
Sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada obavlja
komunalno poduzeće Eko Moslavina d.o.o.
Otpad se odlaže na uređeno odlagalište Kutina,
a tijekom 2016. godine sakupljeno je 7.166,10 tona
neopasnog otpada od čega 7.047,84 t miješanog
komunalnog otpada, papira 252 t papira i glomaznog
otpada 96 t.
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odluka o prihvaćanju izvješća
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Jasenovac za 2016. godinu
KLASA: 351-01/17-02/01, URBROJ:
2176/11-01-17-02 od 14. ožujka 2017.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Dvor za 2016. godinu KLASA:
363-01/17-01/03, URBROJ: 2176/0802-17-01 od 28. ožujka 2017.
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Općine
Majur za 2016. godinu KLASA: 35101/17-01/01, URBROJ: 2176/14-0117-3 od 30. ožujka 2017.
Nije dostavljeno Izvješće
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Martinska Ves za 2016. godinu
KLASA: 363-02/17-01/10, URBROJ:
2176/15-17-2 od 7. travnja 2017.

Odvojeno prikupljanje papira po modelu »od vrata
do vrata« putem vreća od 120 litara nastavljeno je i u
2016. godini. Na području Grada formirani su zeleni
otoci na kojima se prikuplja plastika, papir, staklo,
metal, stare baterije i lijekovi, te odjeća i obuća.
Tijekom 2016. godine na području Grada evidentirano je 19 divljih odlagališta, a sanirano ih je 14 u
akciji »Zelena čistka«.
Utrošena financijska sredstva
Troškovi gospodarenja otpadom u 2015. godini su
iznosili 11.331.847,00 kn.
Eko Moslavina d.o.o. je radi odvojenog sakupljanja
biorazgradivog otpada imala troškove od 525.945,92 kn
(vrećice, tisak, vozilo, djelatnici), a prihod od prikupljanja
biorazgradivog otpada (papir) je bio 110.755,92 kn.
GRAD POPOVAČA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 2013.
godine. Poslove sakupljanja i odvoza komunalnog
otpada sa područja Grada Popovače obavlja tvrtka
Eko Moslavina d.o.o. Otpad se odvozi na uređeno
odlagalište otpada »Kutina« u Gradu Kutini.
Na području Grada Popovače uređena su dva »zelena otoka« za odvojeno prikupljanje papira, plastike,
stakla, metala i lijekova. U tijeku je nabavka kompostera
za odlaganje biološkog otpada.
Grad Popovača je u fazi pripreme i objave natječaja
javne nabave za odabir izvođača za izgradnju reciklažnog dvorišta, a planirani rok završetka izgradnje
je 2017. godina.
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GRAD GLINA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 2010.
godine i objavljen u »Službenom glasniku« Sisačkomoslavačke županije, broj 4/10.
U 2016. godini kroz Program održavanja komunalne infrastrukture u sanaciju divljih odlagališta i
tekuće održavanje odlagališta uloženo je 65.560,74
kn. Sanirana su divlja odlagališta u Desnom Degoju i
Gornjem Viduševcu za što je utrošen iznos od 23.738,38
kn, dok je iznos od 41.822,36 kn utrošen na tekuće
održavanje odlagališta.
Sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada na
području Grada Gline obavlja komunalno društvo
Komunalac Glina d.o.o.
Organiziranim prikupljanjem i odlaganjem otpada
u 2016. godini na odlagalište Gmajna ukupno je odloženo 1.699,25 t otpada, što je otprilike za 100 t manje
nego u 2015. godini.
Započet je pilot projekt podjele kompostera zainteresiranim građanima pa je od nabavljenih 1000
kompostera podijeljeno 339 komada.
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 2008.
godine i objavljen u »Službenom vjesniku« Grada
Hrvatske Kostajnice, broj 32/08. Plan gospodarenja
otpadom je donesen za osmogodišnji period od 2008.2016. godine. U listopadu 2016. potpisan je ugovor za
izradu novog Plana čije se donošenje očekuje u 2017.
Od sanacije odlagališta otpada »Rosulje« odlaganje neopasnog komunalnog otpada obavlja se na
odlagalištu »Taborište« u Petrinji. Odlagalište otpada
»Rosulje« je sanirano i zatvoreno. Sanacija se obvljla
izmještanjem odloženog otpada na područje Općine
Davor (do 2011. godine izmješteno je 40.105,00 m³
otpada) i područje Grada Kutine (do rujna 2015. godine
izmješten je ostatak otpada - 16.833,93 m³ otpada).
Poslove sakupljanja i odvoza komunalnog otpada
obavlja tvrtka Ekos Hrvatska Kostajnica d.o.o. (tvrtka
u 100% vlasništvu Grada Hrvatske Kostajnice). Na
području Grada Hrvatske Kostajnice postoji 11 zelenih otoka za odvojeno sakupljanje stakla, metala, pet
ambalaže, papira i kartona. U 2016. godini ukupno je
na zbrinjavanje na odlagalište »Taborište« u Petrinji
prevezeno 541,16 t miješanog komunalnog otpada.
Tijekom 2016. godine ishođena je projektna dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta kojeg se
izgradnja očekuje u 2017. godini, a koja će se financirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.
OPĆINA LEKENIK
Plan gospodarenja otpadom donesen je 27. prosinca 2016. godine i objavljen u »Službenom vjesniku«,
broj 62/16.
Organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog
otpada koji nastaje u domaćinstvima, obrtima i prav-
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nim osobama na području Općine Lekenik obavlja
komunalno poduzeće Gospodarenje otpadom Sisak
d.o.o. temeljem ugovora o koncesiji za razdoblje 1.
6. 2016. do 31. 5. 2026.
Sakupljeni komunalni otpad odlaže se na odlagalište
Goričica, čiji je vlasnik Grad Sisak.
Tijekom 2016. godine koncesionar je prikupio i
zbrinuo ukupno 1036 t miješanog komunalnog otpada
i 31 t glomaznog otpada.
Sustav odvojenog sakupljanja otpada organiziran
je putem zelenih otoka, gdje se odvojeno sakuplja
papir, plastika, staklo, karton i tetrapak.
U 2014. je izrađeno idejno rješenje za izgradnju
reciklažnog dvorišta koje se planira izgraditi sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
u 2017.
Na području Općine su evidentirana tri divlja odlagališta otpada, te je u pripremi Plan sanacije istih.
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 5. veljače
2015. godine, a izrađen je za razdoblje 2015.-2021.
godina. Plan gospodarenja otpadom objavljen je u
»Službenom vjesniku« broj 3/15 od 12. veljače 2015.
godine. Organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog
otpada, sukladno Zakonu i Odluci obavlja društvo Komunalac d.o.o., Petra Berislavića 39, Hrvatska Dubica,
čiji je osnivač Općina Hrvatska Dubica.
Područje pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada je
cjelokupno područje Općine Hrvatska Dubica.
Izdvojeni otpad (papir i plastika) sakupljaju se u
PVC vrećama od 100-110 l, a za miješani komunalni
otpad su podijeljene plastične kante od 120 litara.
Miješani komunalni otpad odlaže se na privremenom
odlagalištu »Vladića jama«.
Na odlagalište otpada »Vladića jama«, kapaciteta
cca 15.000 t, do sada je odloženo 11.600 t otpada dok
je preostali kapacitet 3.400 t.
Ukupna količina komunalnog otpada u 2016. godini
odloženog na odlagalište »Vladića jama« je 90,7 t od
ukupno sakupljeno 139 t otpada. Od 1. srpnja 2014.
godine započelo je razvrstavanje otpada i to dio na
kućnom pragu (papir i PVC), a dio u dvorišnom prostoru Društva, gdje se odvaja staklo, tekstil i metal
(postavljena 3 kontejnera od po 1.100 l). Za uslugu
sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada
koristi se kamion smetlar i kamion kiper (kapaciteta
5 t), a kombi vozilo (kapaciteta 1 t) za sakupljanje
papira i PVC-a, koje se obavlja jedanput mjesečno.
U 2016. godini je izrađen Plan sanacije odlagališta
»Vladića jama« kao preduvjet za izvršenje preuzetih
obveza prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.
OPĆINA LIPOVLJANI
Plan gospodarenja otpadom je donesen 21. prosinca
2015. godine, te objavljen u »Službenom vjesniku«,
broj 63A/15.
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Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada za 4 naselja Općine Lipovljani obavlja komunalno poduzeće
Lipkom servisi d.o.o. Sakupljanje i odvoz komunalnog
otpada s područja Općine Lipovljani obavlja trgovačko
društvo Lipkom servisi d.o.o. Lipovljani i odlaže na
odlagalištu Johovača u Velikoj Mlinskoj (Bjelovarskobilogorska županija).
U 2016. godini sakupljeno je ukupno 523 t miješanog komunalnog otpada, koji je odložen na odlagalište
»Johovača« (odlagalište otpada u Garešnici).
U 2016. godini nastavljeno je i odvojeno prikupljanje otpada po kućanstvima (koje je započelo 2014.
godine), gdje se odvojeno prikuplja papir i plastika (u
posebnim PVC vrečicama). Odvojenim sakupljanjem
tijekom 2016. godine sakupljena je veća količina otpada
od papira i kartona, 742 kg plastike i 7250 kg stakla.
Zeleni otoci su postavljeni na šest lokacija na kojima
se sakuplja papir, staklo i pvc ambalaža.
Izgradnja reciklažnog dvorišta je završena u 2016.
godini i u studenom 2016. je započelo s radom.
Informativno edukativne aktivnosti
Općina Lipovljani surađuje s osnovnom školom
»Josipa Kozarca« u provođenju aktivnosti na edukaciji
o zaštiti okoliša i saniranja manjih »divljih« odlagališta
na području Općine.
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
Plan gospodarenja otpadom je donesen 2. listopada
2015. godine, a izrađen je za razdoblje 2015.-2021.
godina. Djelatnost sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja
komunalnog otpada s područja Općine Donji Kukuruzari obavlja Komunalac Petrinja d.o.o., Gundulićeva
14, Petrinja.
U 2015. godini sakupljeno je ukupno 152,5 t miješanog komunalnog otpada, koji je odložen na odlagalište
»Taborište« (odlagalište otpada Grada Petrinje).
Na području Općine postavljeno je 5 zelenih otoka
sa spremnicima za sakupljanje papira, stakla, plastike,
lijekova i baterija.
Planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta na k.č.
763/2 k.o. Donja Velešnja, a u tijeku je rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa.
OPĆINA SUNJA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 2015.
godine i objavljen u »Službenom vjesniku«, broj 22/15.
Organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog
otpada na području Općine Sunja obavlja komunalno
poduzeće Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. temeljem
ugovora o koncesiji od 16. veljače 2004. godine, pa
se sakupljeni komunalni otpad odlaže na odlagalište
Goričica, čiji je vlasnik Grad Sisak.
Odvojeno sakupljanje otpada organizirano je putem
zelenih otoka, gdje se odvojeno sakuplja papir, staklo,
plastika, metal i tekstil. Izgradnja reciklažnog dvorišta
je u fazi pripreme.
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Na području Općine Sunja tijekom 2016. godine
sakupljeno je 4 t papira i kartona, 2 t plastične ambalaže, 1 t stakla, 9 t glomaznog otpada i 619 t miješanog
komunalnog otpada.
OPĆINA VELIKA LUDINA
Plan gospodarenja otpadom je donesen 23. srpnja
2014. godine.
Organizirano sakupljanje otpada s područja Općine
Velika Ludina obavlja tvrtka Eko Moslavina d.o.o., te
se otpad odlaže na odlagalište komunalnog otpada
Grada Kutine.
Ukupna količina sakupljenog komunalnog otpada
s područja Općine Velika Ludina u 2016. godini je
iznosila 305 t i 22,06 t otpada s groblja.
Komunalni otpad se sakuplja u tipiziranim posudama i prema potrebi u plastičnim vrećama koje se
nabavljaju kod pružatelja usluge (Eko-Moslavina d.o.o.),
a uslugom je obuhvaćeno 100% stanovnika Općine.
Na području Općine Velika Ludina nalazi se sedam
zelenih otoka na kojima se odvojeno sakuplja papir,
tekstil i staklo.
Lokacija reciklažnog dvorišta je planirana u Prostornom planu Općine Velike Ludina i to na k.č. 407/5
k.o. Vidrenjak. Dokumentacija za gradnju reciklažnog
dvorišta je financirana sredstvima Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 58.750,00
kuna.
OPĆINA GVOZD
Plan gospodarenja otpadom je donesen 12. svibnja
2016. godine za razdoblje 2015. - 2021., te objavljen
u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd, broj 21/16.
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada sa područja
Općine obavlja »Komunalno Topusko« d.o.o., a organiziranim odvozom komunalnog otpada je obuhvaćeno
središte Općine i 11 okolnih naselja što predstavlja
oko 60% stanovništva Općine.
Na području Općine Gvozd nalazi se odlagalište
komunalnog otpada »Blatuša«, udaljeno 1 km od naselja Blatuša. Odlagalište se prostire na površini od oko
12 ha, od koje je aktivno oko 1 ha na kojem se otpad
prije odlaganja ne razvrstava već se povremeno zbija.
U 2015. godini ishođena je građevinska dozvola
za izgradnju reciklažnog dvorišta »Gvozd« u naselju
Pješčanica na k.č.br. 2666/25 k.o. Pješčanica ukupne
površine 1215 m 2.
Na području Općine je sanirano 14 divljih odlagališta otpada.
U samom središtu Općine Gvozd postavljena su 4
zelena otoka. U suradnji sa dječjim vrtićem, osnovnom
školom, knjižnicom i udrugama na području Općine,
provode se edukacije djeca i odraslih o povećanju
svijesti građana u postupanju s otpadom.
OPĆINA JASENOVAC
Plan gospodarenja otpadom je donesen 27. studenog
2014. godine za razdoblje 2014. - 2020., te objavljen
u »Službenom vjesniku«, broj 56/14.
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Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada sa područja
Općine obavlja komunalno poduzeće Komunalni servisi
Jasenovac d.o.o., a organiziranim odvozom komunalnog otpada je obuhvaćeno 100% stanovništva. Otpad
se odlaže na odlagalištu »Barutana« bez prethodne
obrade i razvrstavanja, uz povremeno zbijanje i prekrivanje slojem zemlje.
Ukupna količina sakupljenog komunalnog otpada s
područja Općine Jasenovac u 2016. godini je iznosila
6.458 t.
U 2016. godini ishođena je građevinska dozvola
za izgradnju reciklažnog dvorišta na k.č. 1301/1 k.o.
Jasenovac u poljoprivredno-industrijskoj zoni, a izgradnja se planira u 2017. uz sufinanciranje Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
OPĆINA MAJUR
Plan gospodarenja otpadom je donesen 25. siječnja
2016. godine za razdoblje 2016. - 2022., te objavljen
u »Službenom vjesniku«, broj 1/16.
Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog
otpada s područja Općine obavlja komunalno poduzeće Komunalac Petrinja d.o.o. temeljem ugovora o
koncesiji od 30. lipnja 2015. godine.
Na području Općine postavljeno je 5 zelenih otoka
na kojima se sakuplja papir, plastika, metal, staklo,
lijekovi i baterije.
U 2016. godini nije zabilježeno niti jedno divlje
odlagalište otpada.
Planom gospodarenja otpadom Općine Majur planirana je izgradnja jednog reciklažnog dvorišta i to na
k.č. 500 k.o. Stubalj ukupne površine do 1.500 m 2. U
2016. je u naselju Majur postavljeno mobilno reciklažno
dvorište o čemu je stanovništvo obaviješteno putem
letaka i plakata.
OPĆINA MARTINSKA VES
Plan gospodarenja otpadom je donesen 15. ožujka
2016. godine za razdoblje 2016. - 2022., te objavljen
u »Službenom vjesniku«, broj 12/16.
Organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog
otpada na području Općine Martinska Ves obavlja
komunalno poduzeće Gospodarenje otpadom Sisak
d.o.o. temeljem ugovora o koncesiji, a usluga je osigurana za sva naselja na području Općine.
Na području Općine tijekom 2016. godine sakupljeno
je i zbrinuto 552 t miješanog komunalnog otpada i 8
t glomaznog otpada.
Na području Općine postavljeno je 39 zelenih otoka
na kojima se sakuplja papir, staklo, metal i plastika.
Reciklažno dvorište je planirano na lokaciji poslovno-komunalne zone u naselju Martinska Ves i na
lokaciji poslovne zone Mahovo.
OPĆINA DVOR
Plan gospodarenja otpadom je donesen 16. prosinca
2015. godine za razdoblje 2015. - 2021., te objavljen
u »Službenom vjesniku«, broj 58/15.
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Na području Općine Dvor djelatnost sakupljanja,
odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja
komunalno poduzeće Dvorkom d.o.o., a usluga je
trenutno dostupna za 67% kućanstava Općine Dvor.
Sakupljeni otpad se odlaže na odlagalište »Ćore«
gdje se otpad povremeno zbija i prekriva slojem zemlje.
U studenom 2016. izdana je građevinska dozvola za
sanaciju odlagališta »Ćore«.
U 2016. godini sakupljeno je i odloženo 303 t miješanog komunalnog otpada.
Lokacija reciklažnog dvorišta će se utvrditi Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Dvor.
ZAKLJUČAK
Analizom provedenih aktivnosti u cilju ostvarenja
mjera u području gospodarenja otpadom propisanih
Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Planom gospodarenja otpadom u Republici
Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine, može se
zaključiti slijedeće:
1. Na području Županije sve jedinica lokalne samouprave su donijele svoje Planove gospodarenja
otpadom.
2. Od 19 jedinica lokalne samouprave na području
Županije njih 14 je dostavilo izvješće o provođenju planova gospodarenja otpadom.
3. Edukacija i informiranje o gospodarenju otpadom
provodi se u većini JLS Sisačko-moslavačke
županije, te je neophodno i dalje provoditi
akcije u svrhu jačanja svijesti o značaju čistog
životnog okoliša i ulozi i doprinosu pojedinca
u njegovom održavanju i unapređivanju.
Na području Sisačko-moslavačke županije poduzima se niz aktivnosti u cilju ostvarenja propisanih
mjera sustavnog gospodarenja otpadom, sukladno
strateškim i planskim dokumentima.
Donesenim planskih promjenama i rješenjima na
državnoj razini za pitanja gospodarenja otpadom konačno će se definirati sustav gospodarenja otpadom
za područje Sisačko-moslavačke županije.

87.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), župan Sisačko-moslavačke
županije, dana 6. lipnja 2017. godine, donio je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, donesenu na
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23. sjednici, održanoj dana 3. travnja 2017. godine,
kojom se odobrava prodaja stana broj 2 koji se nalazi
u zgradi izgrađenoj na k.č.br.446/4 u k.o. Petrinja na
adresi Petrinja, Trg narodnih učitelja 6, u vlasništvu
Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

II.
Na temelju članka 12. Zakona o procjeni vrijednosti
nekretnina, Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretninama za područje Sisačko-moslavačke županije
izdalo je suglasnost na procjembeni elaborat »Stan broj
2 u Petrinji, Trg narodnih učitelja 6« s procijenjenom
vrijednosti nekretnine u iznosu od 178.000,00 kuna.
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KLASA: 510-05/17-01/07
URBROJ: 2176/01-02-17-4
Sisak, 6. lipnja 2017.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
3.
Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji,
Služba za opću upravu, temeljem članka 30. i 39. stavka
3. Zakona o državnim maticama (»Narodne novine«,
broj 96/93, 76/13), po službenoj dužnosti, u predmetu
poništenja temeljnog upisa u matici rođenih, donosi

Temeljem dostavljenog, izvršen je uvid u službene
evidencije te je utvrđeno kako slijedi:
-

povodom zahtjeva majke Lele Djurić, rođene
dana 21. svibnja 1964. godine u Zagrebu, s
prebivalištem u Sisku, Capraške Poljane 52, u
maticu rođenih Matičnog ureda Sisak za matično
područje Sisak za godinu 2012. pod rednim brojem 105 upisan je Fabio Djurić, rođen dana 19.
svibnja 1995. godine u Kölnu, Njemačka. Upis
je izvršen na temelju međunarodnog izvatka iz
matice rođenih Matičnog ureda Köln, Njemačka,
pod brojem 5397/1995 od 12. siječnja 2012.
godine i podataka koje je provjerom utvrdio
matičar;

-

imenovani je upisan u knjigu državljana Republike Hrvatske u matičnom uredu Sisak za
matično područje Sisak za godinu 2012. pod
rednim brojem 82421 temeljem članka 4. stavka
1. točke 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu
(»Narodne novine«, broj 53/91, 70/91, 28/92,
113/93, 4/94, 130/11);

-

osobno ime djeteta Fabio Djurić promijenjeno
je u »Dinko Rukavina« pravomoćnim rješenjem
Službe za opću upravu Sisak, KLASA: UP/I-22202/12-01/37, URBROJ: 2176-05-01/01-15-5 od
17. rujna 2012. godine, te se novim osobnim
imenom služi u pravnom prometu od 19. rujna
2012.

-

osobno ime majke promijenjeno iz Lela Djurić
u »Klara Rukavina« pravomoćnim rješenjem
Službe za opću upravu Sisak, KLASA: UP/I-22202/12-01/35, URBROJ: 2176-05-01/01-12-9 od
24. kolovoza 2012. godine, te se novim osobnim
imenom služi u pravnom prometu od dana 25.
rujna 2012. godine.

RJEŠENJE
P o n i š t a v a s e upis činjenice rođenja Dinka
Rukavine (OIB 72747191355), upisane u maticu rođenih Matičnog ureda Sisak matičnog područja Sisak
pod rednim brojem 105 za 2012. godinu.
Obrazloženje
Dana 5. listopada 2016. godine ovaj Ured, ova
Služba zaprimila je od Ministarstva unutarnjih poslova,
Policijske uprave Sisačko-moslavačke, Službe kriminalističke policije dopis broj: 511-10-01-01-3373/2-13
od 4. listopada 2016. godine kojim se traži provjera
rodnog lista Rukavine Dinka r. 19. svibnja 1995. godine, alias Novaković Dinko rođen 4. listopada 1994.
godine, alias Djurić Fabio r. 19. svibnja 1995. godine.,
radi pokretanja postupka poništenja upisa u matici
rođenih i knjizi državljana.
Istom je priložena preslika obavijesti Ministarstva
unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije, Uprave
kriminalističke policije, Sektora za potporu kriminalističke policije, Službe za međunarodnu policijsku
suradnju broj: 511-01-91-4/44-65180/13 IPU-1954
od 18. studenog 2013. godine koji sadrži odgovor
Interpola Weisbaden kojim je utvrđeno da je rodni list
na ime Fabio Djurić u potpunosti falsificiran, točnije
da pečat na istom nije originalni pečat navedenog
ureda i da je isti lažno potpisan te da osoba pod tim
imenom nije registrirana pod brojem 5397/1995 niti je
zabilježena u sistemu stanovništva u registratorskom
uredu grada Cologne.

Slijedom iznesenog, a sukladno članku 60. stavku
3. Zakona o općem upravnom postupku postoji sumnja
u vjerodostojnost isprave na temelju koje je izvršen
upis predmetnog u maticu rođenih.
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U provedenom postupku utvrđeno je da za navedeni
upis u maticu rođenih nije bilo zakonskog temelja,
sukladno članku 30. i članku 39. stavka 3. Zakona
o državnim maticama riješeno je kao u izreci ovog
Rješenja.
Ovo Rješenje oslobođeno je od naplate upravne
pristojbe sukladno članku 9. stavku 2. točki 9. Zakona o
upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave, Zagreb, Maksimirska 63, u roku 15
dana od dana dostave ovog Rješenja. Žalba se predaje
Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji,
Sisak, S. i A. Radić 36, neposredno ili poštom, a može
se izjaviti i usmeno na zapisnik.
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Žalba protiv ovog Rješenja oslobođena je od naplate upravne pristojbe sukladno članku 9. stavku 2.
točki 9. Zakona o upravnim pristojbama.
URED DRŽAVNE UPRAVE U
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
KLASA: UP/I-223-02/17-01/18
URBROJ: 2176-01-01/01-17-01
Sisak, 8. lipnja 2017.
po ovlaštenju Vlade RH
PREDSTOJNICA
Kata Lerotić, v.r.
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»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo:
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - Vesna Krnjaić, dip. iur., pročelnica Stručne službe za
poslove Skupštine i opće poslove  - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi. Pretplata
za 2017. godinu iznosi 100,00 kuna + PDV i uplaćuje se na IBAN: HR9123400091110011107 »Glasila« d.o.o.
Petrinja, D. Careka 2/1. Tehnički uređuje i tiska: »Glasila« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138,
fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

