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            Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 3/15. i 
„Službeni glasnik Općine Molve“ broj 1/18., 2/19. i 4/19.), Općinski načelnik Općine Molve podnosi 

 

IZVJEŠĆE  
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 

za razdoblje 2017. - 2022. na području Općine Molve u 2019. godini 
 

I. 

        Općinskom vijeću Općine Molve podnosi se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske  za razdoblje 2017.-2022. na području Općine Molve u 2019. godini na razmatranje i prihvaćanje. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MOLVE 

 
KLASA: 351-01/20-01/6 
URBROJ: 2137/17-03-20-2 
Molve, 13. ožujka 2020 
 

                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                 Zdravko Ivančan, mag.ing.agr.v.r. 
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IZVJEŠĆE 

O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. DO 2022. GODINE 

NA PODRUČJU OPĆINE MOLVE U 2019. GODINI 

 

UVOD 

          Vlada Republike Hrvatske donijela je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. u 
siječnju 2017. („Narodne novine“ broj 3/17. ( u daljnjem tekstu: Plan). Plan gospodarenja otpadom Općine Molve za 
razdoblje 2017.-2022. („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 10/17.) ( u daljnjem tekstu: Plana gospodarenja otpadom 
Općine Molve) donesen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine 94/13., 73/17., 14/19. i 
98/19.), Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine 130/05.) i Planu. 

           Zakon o održivom gospodarenju otpadom utvrđuje mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada 
na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje 
otpadom bez uporabe rizičnih postupaka za ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada. 

          U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se slijedeći 
red gospodarenja otpadom: 

1. sprječavanje nastanka otpada, 

2. priprema za ponovnu uporabu, 

3. recikliranje, 

4. drugi postupci uporabe, npr. energetska uporaba, 

5. zbrinjavanje otpada. 

          Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske određuje: 

 Načela, ciljeve i mjere za gospodarenje otpadom, 

 Mjere gospodarenja opasnim otpadom, 

 Smjernice za uporabu i zbrinjavanje otpad. 

Prioriteti određeni Strategijom: 

 Usklađivanje zakonske regulative s regulativom EU-a i osiguravanje njene provedbe, 

 Odgoj i obrazovanje za okoliš i gospodarenje otpadom, 

 Izbjegavanje nastajanja otpada – smanjivanje količina i opasnih svojstava otpada, 

 Povećanje naplativosti naknada za opterećenje okoliša otpadom, 

 Povećanje financijskih sredstava za gospodarenje otpadom, 

 Povećanje odvojenog skupljanja otpada, 

 Sanacija postojećih odlagališta, 

 Povećanje kvalitete i opsega podataka o količinama i tokovima otpada, 

 Izgradnja građevina i uređaja za obradu otpada, 

 Povećanje udjela kontroliranog skupljanja i zbrinjavanja otpada. 
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Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. 

          Plan je ključni državni planski dokument koji određuje i usmjerava gospodarenje otpadom u šestogodišnjem razdoblju. 
Njegov sastavni dio je Plan sprječavanja nastanka otpada. Između ostalog Plan je odredio i ciljeve gospodarenja otpadom 
koje je potrebno postići do 2022. u odnosu na 2015. kako slijedi: 

 Cilj 1 – unaprijediti sustav gospodarenja otpadom, 

 Cilj 2 – unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada, 

 Cilj 3- unaprijediti sustav opasnim otpadom, 

 Cilj 4. – sanirati lokacije onečišćene otpadom, 

 Cilj 5 – kontinuirano provoditi izobrazno – informativne aktivnosti 

 Cilj 6 – unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom 

 Cilj 7 – unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom 

 Cilj 8 –unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom. 

 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MOLVE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022.  

          Općinsko vijeće Općine Molve   donijelo je na 8. sjednici 28. studenog 2017. godine. („Službeni glasnik Općine Molve“ 
broj 10/17) Plan gospodarenja otpadom Općine Molve za razdoblje 2017. – 2022. godine. Plan gospodarenja otpadom 
Općine Molve daje mjere gospodarenja otpadom koje su u nadležnosti jedinca lokalne samouprave te predstavlja temeljni 
dokument održivog gospodarenja otpadom za područje Općine Molve. 

         Člankom 20. stavak 1. Zakona propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi 
Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje 
ga u svom službenom glasniku.  

 Općina Molve je jedinica lokalne samouprave u sastavu Koprivničko-križevačke županije i nalazi se na području  
sjeverne Hrvatske, u istočnom dijelu Koprivničko-križevačke županije i graniči sa općinama Hlebine,  Gola, Novigrad 
Podravski, Virje, Novo Virje i gradom Đurđevac.  

          Područje Općine prostire se na površini 46,53 km2, odnosno na 2,6%  ukupne površine županije. 

          U sastavu Općine Molve nalaze četiri naselja: Čingi Lingi, Molve, Molve Grede i Repaš, od kojih je najveće Molve u 
kojem se nalaze i općinske institucije. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, na području Općine Molve 
živjelo je 2189 stanovnika, dok je 20011. taj broj iznosio 2379.  

         Prikaz broja stanovnika po naseljima: 

 

Redni broj Naselje Broj stanovnika 

1. Čingi Lingi 9 

2. Molve 1432 

3. Molve Grede 280 

4. Repaš 468 

UKUPNO  2189 
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ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA  

          Na području Općine Molve prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada obavlja trgovačko društvo GPK 
Komunalac d.o.o. , Koprivnica. 

          Otpad s područja Općine do 2010. godine odlagao se na odlagalištu „Gaić“ koje se nalazilo na području Općine 
Molve, te je iste godine sanirano i zatvoreno. 

          Miješani komunalni otpad organizirano se skuplja putem plastičnih spremnika zapremnine 120 litara, koje je nabavila 
Općina Molve i dva metalna koji se nalaze na lokaciji groblje Molve i groblje Repaš, plastični otpad se skuplja u žute, papirni 
otpad u plave i bio otpad u zelene vreće, koje nabavlja GPK Komunalac d.o.o. , Koprivnica . Sva su naselja na području 
Općine Molve  obuhvaćena organiziranim odvozom miješanog komunalnog otpada. 

            GPK Komunalac d.o.o. , Koprivnica raspolaže adekvatnim sustavom transportnih jedinica za skupljanje i prijevoz 
miješanog komunalnog otpada do odlagališta komunalnog otpada “Piškornica“ Koprivnički Ivanec. 

          Vozni park GPK Komunalac d.o.o. , Koprivnica: 

Redni broj Naziv stroja ili opreme Komada 

1. Specijalno vozilo za odvoz otpada 
MAN 18.232 

1 

2. Specijalno vozilo za odvoz otpada 
MAN 18.224 

1 

3. Specijalno vozilo za odvoz otpada 
18.280 

1 

4. Specijalno vozilo za odvoz otpada 
MAN 26.350 

1 

5. Specijalno vozilo za odvoz otpada 
MAN 26.360 

1 

6. Specijalno vozilo za prijevoz 
kontejnera MAN 18.192 

1 

7. Specijalno vozilo za prijevoz 
kontejnera MAN 18.224 

1 

8. Specijalno vozilo za prijevoz 
kontejnera MAN 18.290 

1 

9. Specijalno vozilo za prijevoz 
kontejnera VOLVO FL 614/230 

1 

10. Specijalno vozilo za odvoz otpada 
MAN 28440 

1 

11. Električno vozilo za prikupljanje 
otpada MEGA RM 

1 

12. Utovarivač JCB 541-70AGRI 1 

13. Mobilno roto sito za prosijavanje 
komposta KOMPTECH JOKER 

1 

14. Mješač komposta YANMAR 
BACKHUS 

1 

15. Vertikalna preša ( 15 t ) 1 

16. Horizontalna preša ( 25 t ) 1 

17. Vaga ( 3 t ) 1 

18. Mobilno reciklažno 
dvorište 

1 
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 Prikupljanje otpada dijeli se na: 

 prikupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstva, 

 sustav prikupljanja komunalnog otpada koji je po sastavu i prirodi sličan otpadu iz kućanstva, 

 sustav prikupljanja krupnog ( glomaznog ) otpada, 

 sustav prikupljanja papira, plastike  i stakla, 

 sustav odvojenog otpada prikupljanja baterija te otpadnog tekstila i obuće. 

 

1. Sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz kućanstva i otpada koji je po prirodi sličan otpadu 
iz kućanstva 

          Sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz kućanstva zasnovan je na prikupljanju otpada kojeg  
stanovništvo odlaže u posude od 120 litara i odvojeno prikupljanje otpada u plastične vreće. Odvoz se vrši prema 
rasporedu otpada GKP „Komunalac“ Koprivnica kojeg dostavlja u Općinu i svakom kućanstvu svaka 3 ( tri ) mjeseca. 
Obuhvaćenost  sakupljanja i odvoza na području Općine Molve je 100%. Komunalni otpad koji nastaje u uslužnim 
djelatnostima i institucijama prikuplja se unutar sustava prikupljanja otpada iz kućanstva.  

2.   Sustav prikupljanja krupnog ( glomaznog ) otpada 

          Krupni  (glomazni) otpad prikuplja se jednom godišnje u skladu s rasporedom odvoza krupnog ( glomaznog ) 
otpada u dogovoru s koncesionarom. Miješani i glomazni otpad prikuplja GPK Komunalac d.o.o. , Koprivnica. GPK 
Komunalac d.o.o. , Koprivnica raspolaže adekvatnim sustavom transportnih jedinica za skupljanje i prijevoz miješanog 
komunalnog otpada do odlagališta komunalnog otpada “Piškornica“ Koprivnički Ivanec. 

3.   Sustav odvojenog prikupljanja plastike, papira, i stakla 

          Na području Općine Molve provodi se na zelenom otoku postavljenom u centru naselja Molve, te se planira 
postaviti zelene otoke u ostalim naseljima na području Općine. Za prikupljanje je postavljen po jedan spremnik za svaku 
vrstu otpada. Spremnici se prazne ova puta mjesečno ili po pozivu iz Općine Molve ako se u međuvremenu napune . 
Prikupljeni otpad odvozi se na odlagalište „Piškornica“ Koprivnički Ivanec na dodatno razvrstavanje. Neopasni otpad s 
groblja i zelenih otoka  vrši, prema Ugovoru o pružanju usluga čišćenja, odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada s 
groblja i zelenih otoka, Drava kom d.o.o. Koprivnica. 

4.   Sustav prikupljanja otpadnih baterija te otpadnog tekstila i obuće 

          Po Zakonu to su posebne kategorije otpada. Na području Općine Molve otpadne baterije se također skupljaju 

odvojeno, postavljena su dva spremnika, od kojih se jedna nalazi na ulazu u zgradu Općine Molve s unutrašnje strane, 
a drugi je postavljen na vanjskoj strani garaže Općine Molve u centru naselja Molve. Za tekstil i obuću postavljen je 
posebni spremnik u sklopu zelenog otoka u centru naselja Molve. Spremnici otpadnih baterija postavljeni su 2016. 
godine, a prazni ih tvrtka „Friš“ d.o.o. iz Križevaca. 

5.   Sustav naplate 

            Troškovi gospodarenja otpadom iz kućanstava i gospodarstva definirani su Ugovorom o koncesiji za obavljanje 
poslova skupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja Općine Molve koji je sklopljen između Općine Molve i 
koncesionara  GPK Komunalac d.o.o. , Koprivnica. Troškovi gospodarenja otpadom iz kućanstva i gospodarstva 
obračunavaju se prema volumenu posude za otpad, ovisno o intenzitetu odvoza. Cijenu usluge korisnik plaća izravno 
koncesionaru, a plaća se mjesečno za prethodni mjesec. 

 

6.   Izobrazno-informativne aktivnosti      

 Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 
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Projekt „Održive misli“  

 Općina Molve, Grad Đurđevac i još 6 općina – Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Novo Virje, Virje, 

Kalinovac i Ferdinandovac osigurali su projektom „Održive misli“, svojim mještanima, upoznavanje sa 

njihovom ulogom u sustavu gospodarenja otpadom, izgradnju svijesti stanovnika sa navedenog područja 

o važnosti odgovornog postupanja s otpadom s posebnim naglaskom na sprečavanju nastanka otpada. 

Općina Molve kao jedan od partnera na projektu, a Grad Đurđevac kao nositelj projekta, uspješno je 

aplicirao projekt - poziv na dostavu projektnih prijedloga: „Provedba programa izobrazno-informativnih 

aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“. 

Projekt se provodi u razdoblju od 17. travnja 2018. do 17. travnja 2020. godine. 

          Cilj projekta je izgradnja svijesti stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s 
posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno 
kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta                 
što će se postići izgradnjom svijesti od najranije dobi s naglaskom na sprečavanju nastanka otpada, pravilnim 
odvajanjem otpada u kućanstvima, kućnim kompostiranjem i ponovnom uporabom. 

 Projekt je omogućio da se do ciljne skupine stigne na brojne načine te probudi njihovu svijest o 

gospodarenju otpadom putem: 

 

Letaka – kojima se informiralo građane o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom ponašanju s 

otpadom, odvojenom sakupljanju, ponovnoj upotrebi predmeta te kompostiranju. Letci su 

tiskani na recikliranom papiru te su rađeni i u .pdf formatu kako bi bili pogodni za objavu na 

internetu.  

 - radijske reklame na temu održivog gospodarenju otpadom. Napravljeno je 8 različitih 

Reklama. 

 (brošura) – tiskani su vodiči za građane koji su jednostavni za čitanje i razumijevanje te 

prilagođeni osobama s intelektualnim poteškoćama. Tiskani su na recikliranom papiru te 

dostupni u .pdf formatu na internetskim stranicama općine. Sadržaj vodiča obuhvatio je 4 

teme o gospodarenju otpadom: prevencija stvaranja otpada, ponovna upotreba otpada, 

odvajanje i recikliranje, kompostiranje. 

 – postavljeni su plakati na temu sprečavanja nastanka otpada, odgovornog ponašanje s 

otpadom, odvojenog sakupljanja otpada, ponovna upotreba predmeta te kompostiranja na 

području korisnika projekta i suradnika. Plakati su tiskani na recikliranom papiru te objavljeni u 

  

.pdf formatu kako bi bili pogodni za objavu na internetskim stranicama.  

Specijaliziranih radijskih emisija na temu gospodarenja otpadom. Za potrebe snimanja emisije 

angažiran je voditelj s adekvatnim znanjem i stručnim sugovornikom koji razumije tematiku 
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gospodarenja otpadom koji je predstavio  problematiku otpada, štetnost legalnih i 

ilegalnih odlagališta, problem sa nekontroliranom fermentacijom otpada, prijenos raznih bolesti 

putem životinja, putem zraka ili vode, i to putem prezentacija i razgovora. Naveo je i pojasnio 

teme koje se obrađuju kroz projekt te pojasnio važnost svake od njih te njihovu međusobnu 

povezanost kroz cirkularni pristup gospodarenja resursima - sprječavanje nastanka otpada, 

odvojeno prikupljanje, kućno kompostiranje, ponovna uporaba. 

Snimljene i emitirane su ukupno 2 emisije na temu gospodarenja otpadom. 

Javnih i edukacijskih tribina na temu gospodarenja otpadom koje su uključivale prezentacije, materijale i 
stručnu osoba za savjetovanje na području gospodarenja otpadom. Održane su tribine u prostorijama Općine Molve, 
u domu u Repašu, Molve Gredama i u prostorijama Osnovne škole pod nazivom „Održivo gospodarenje otpadom i 
kakve to veze ima s nama“.  

 

Predstava – Obrt APEA pripremio je 4 različita scenarija prilagođenih djeci predškolskog uzrasta na području 
obuhvata projekta te je održana kostimirana predstava na temu održivog gospodarenja otpadom u Dječjem vrtiću 
„Pčelica“ u Molvama pod nazivom „U šumici malenoj. Tema predstave bila je pravilno odvajanje otpada, recikliranje te 
posljedice zagađenja. Kroz zanimljivu i dinamičnu radnju u šumskom svijetu i među životinjama, djeci je prikazano 
pravilno odvajanje otpada, važnost svakog pojedinca u sustavu održivog gospodarenja otpadom te posljedice 
zagađenja. Cilj je da djeca usvoje navike pravilnog odvajanja i nauče važnost recikliranja od najranije dobi što će voditi 
smanjenju količina otpada na odlagalištu te njegov štetan utjecaj. Druga predstava održana  je u Dječjem vrtiću Pčelica 
u Molvama pod nazivom „Kompot ili kompost?“ . Tema predstave je bila kako stvarati manje otpada, kako koristiti 
platnene vrećice, staklenu ambalažu i da se baš sve stvari ne trebaju kupovati jer su nam u suštini nepotrebne, 
predstava „Put oko svijeta“ te je koncipirana prikladno za djecu vrtićke dobi . Treća predstava „U šumici malenoj“. Tema 
ovog ciklusa predstava je bila pravilno odvajanje otpada i recikliranje kroz zabavan i avanturistički scenarij u kojem 
životinjski svijet želi potaknuti svoje okruženje na pravilno odvajanje i recikliranje otpada te smanjenje količina otpada 
na odlagalištu. 

Edukativnih bojanki i slikovnica prilagođenih djeci na temu održivog gospodarenja otpadom. 

 U Dječjem vrtiću „Pčelica podijeljene su bojanke „Zelenko i deko ekipa“. Bojanka „Zelenko i eko ekipa“ namijenjena 
je djeci predškolskog uzrasta kako bi se upoznala s održivim gospodarenjem otpadom i njihovoj ulozi u njemu. Koncept 
i dizajn bojanki prilagođeni su ciljanoj skupini, djeci predškolske dobi, a sastoje se od glavnog lika Zelenka i njegovih 
prijatelja Mime, Kika Popi-a koji djecu vode kroz zadatke bojanja, ali i one koji zahtijevaju logičko razmišljanje te 
podučavaju o pravilnom odvajanju otpada i recikliranju. 

          Djeca imaju već određene spoznaje što je to otpad, gdje odlažemo otpad, kako se razvrstava i što se dobiva 
recikliranjem. Djeca će kod kuće zajedno sa svojim roditeljima čitati i rješavati zadatke iz bojanke te praktičnim 
primjerima selektivno odvajati otpad kako bi na taj način usvajali navike odgovornog ponašanja i tako dali svoj doprinos 
u očuvanju okoliša. 

Natjecanja u osnovnim i srednjim školama na području obuhvata projekta kroz kreativne 

radionice sa prikupljenim otpadom kojeg će ponovno upotrijebiti. 

Edukacija – Održane su radionice sa ravnateljima, nastavnicima, profesorima u školama i 

odgajateljima u vrtićima kako bi ih se educiralo i informiralo o sadržajnoj i metodološkoj pripremi 

radionica koje će se održati u školama te aktivnostima vezanima uz vrtić. Upoznati su sa 

osnovnim informacijama vezano uz projekt, područje provedbe projekta, sudjelovanjem te 

aktivnostima koje se provode u projektu.  
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7. Količine prikupljenog otpada na području Općine Molve u  u 2019. godini 

Tablica 1: Količine miješanog komunalnog, glomaznog otpada i ostalog otpada koji nije biorazgradiv: 

          

Vrsta otpada Količina/t 

Miješani komunalni otpad ( 20 03 01 ) 178,33 

Glomazni otpad ( 20 03 07 ) 5,875 

Ukupno/t 279,90 

 

Tablica 2: Količine odvojeno prikupljenog otpada putem vreća  

Vrsta otpada Količina / t 

Ambalaža od plastike ( 20 01 39 ) 13,69 

Papir ( 20 01 01) 6,01 

Biorazgradivi otpad ( 20 02 01 ) 2,4 

Ostali otpad koji nije biorazgradiv 20 02 03 ) 1,28 

Ukupno/t 23,38 

 

 

Tablica 2. Količine odvojeno prikupljenog otpada na zelenom otoku i grobljima 

Vrsta otpada Količina / t 

Plastika ( 20 01 39 ) 1,56 

Papir ( 20 01 01) 2,12 

Staklo ( 20 01 02 ) 1,91 

Ostali otpad koji nije biorazgradiv-groblja  (20 02 03 ) 18,46 

Ukupno/t 24,05 

 

 

 

ANALIZA OBVEZA OPĆINE MOLVE 

 

 Općina Molve osigurala je javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada, osigurala odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i tekstila te krupnog ( glomaznog ) otpada, sprječava 
odbacivanje otpada na način suprotan Zakonu i provodi Plan gospodarenja otpadom, te je  ostvarila je svoje obveze i 
Općinsko vijeće Općine Molve usvojilo je slijedeće dokumente: 

1. Plan gospodarenja otpadom Općine Molve za razdoblje 2017. – 2022. godine. na 8. sjednici 28. studenog 2017. 
godine, 

2. Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Molve na 11. sjednici 12. veljače 2018. godine, 

3. Odluku o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na 
području Općine Molve, na 11. sjednici 12. veljače 2018. godine, 

4. Odluku o izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Molve, na 18.  sjednici 12. listopada 2018. godine. 

Gradnja reciklažnog dvorišta 
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 U veljači 2019. godine potpisan je Ugovor o javnoj nabavi radova ” Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na 
području Općine Molve“ za projekt Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve, koji sufinancira Europska 
unija u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020. iz Kohezijskog fonda, partneri na projektu 
su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Projekt Građenje 
reciklažnog dvorišta na području Općine Molve doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada 
i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, 
plastike, tekstila,  krupnog (glomaznog)  komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu 
odgovarajuću uporabu ili zbrinjavanje.   

 Gradnja je započela u travnju 2019. 

 Reciklažno dvorište će omogućiti svakodnevno, lokacijom pristupačno područje odlaganja različitih vrsta otpada.  

 Optimalna iskorištenosti reciklažnog dvorišta ostvarit će se uključivanjem svih stanovnika općine Molve za 
sudjelovanje u odgovornom gospodarenju otpadom pažljivim sakupljanjem, razvrstavanjem i odlaganjem počevši od 
vlastitih kućanstava. 

          Izgradnjom reciklažnog dvorišta pridonijet će se unapređenju sustava za gospodarenje posebnim kategorijama 
otpada. 

          U sklopu projekta Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve održane su u prostorijama Općine 
dvije edukativne radionice za učenike od 1. do 4. razreda OŠ Molve i učenike od 5. do 8. razreda OŠ Molve. Učenici 
su upoznati sa pravilnim razvrstavanjem otpada te važnosti recikliranja i ponovne oporabe otpada. Radionici su 
prisustvovali svi učenici i njihovi razrednici te djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela. 

Održana je i edukativna radionica u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve u sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta“ o 
zbrinjavanju otpada u reciklažnom dvorištu Molve.. Djeca su imala priliku nešto novo naučiti o recikliranju smeća i o 
brizi našeg okoliša. Djeci su podijeljene slikovnice pod nazivom „Od smrdljivka Zemlju spasi“.Radionici su prisustvovala 
vrtićka djeca svih odgojnih skupima, osim jaslica. 

 sklopu projekta Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve za mještane Općine Molve održane su 
izobrazno-informativne radionice na temu korištenja reciklažnog dvorišta i pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima s 
naglaskom na novi sustav gospodarenja otpadom, korištenja reciklažnog dvorišta i pravilnog odvajanja otpada u 
kućanstvima. Radionice su održane u Društvenom domu Molve, u Društvenom domu Repaš i u Društvenom domu 
Molve Grede. Na radionicama su podijeljeni i edukativni materijali koji su izrađeni u sklopu provedbe projekta Građenje 
reciklažnog dvorišta.  

 Održana je edukativna radionica za učenike od 5. do 8. razreda OŠ Molve na novoizgrađenom reciklažnom 
dvorištu. na kojem su učenici, osim što su razgledali reciklažno dvorište i što se sve u njemu nalazi, saznali što se u 
njemu može odlagati te ponovili razliku između smeća i otpada. Također, saznali su i ponovili kako prikupljanjem otpada 
isti prerađujemo i ponovno upotrebljavamo. Učenicima su podijeljeni letci, brošure i edukativne radne bilježnice koje će 
im pomoći da još više nauče kako pravilno predati i razvrstati otpad u pojedine spremnike na reciklažnom dvorištu te 
da takvim ekološki osviještenim ponašanjem čuvamo šume, zrak i tlo od zagađivanja. 

         Održan je tehnički pregled kojim je završen cijeli projekt „Građenje reciklažnog dvorišta“. Nakon pregleda 
predočene dokumentacije i pregleda izvedenih radova na licu mjesta utvrđeno je da su radovi izvedeni u skladu sa 
aktima o gradnji i projektnom dokumentacijom te je predloženo da se udovolji zahtjevu koji je podnijela Općina Molve, 
odnosno da se izda Uporabna dozvola kojom se dozvoljava uporaba reciklažnog dvorišta. 

 

Komunalno redarstvo 

          Na području Općine Molve uspostavljeno je komunalno redarstvo, provodi se sprječavanje nastanka i uklanjanje 
nastalog otpada. Na web stranicama Općine Molve pod rubrikom „Prijavite nepropisno odbačen otpad“ nalaze se 
kontakt podaci za prijavu nepropisno odbačenog otpada  te obrazac za prijavu. 

       

        ZAKLJUČAK 
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          Tijekom 2019. godine Općina Molve realizirala je  Projekt „Održive misli“, kojim je mještanima svih dobnih 
skupina, osigurala upoznavanje sa njihovom ulogom u sustavu gospodarenja otpadom, izgradnju svijesti stanovnika o 
važnosti odgovornog postupanja s otpadom s posebnim naglaskom na sprečavanju nastanka otpada. Završena je 
gradnja reciklažnog dvorišta će čime će biti omogućeno stanovnicima Općine Molve svakodnevno, lokacijom 
pristupačno područje odlaganja različitih vrsta otpada i odgovorno gospodarenje otpadom pažljivim sakupljanjem, 
razvrstavanjem i odlaganjem počevši od vlastitih kućanstava. 

 Ovo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine na 
području Općine Molve u 2019. godini objaviti će u "Službenom glasniku Općine Molve". 

 

                                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                                Zdravko Ivančan, mag.ing.agr., v.r. 


